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"انفلخهكرتوهعزـناننكميابوثاقيزيفاتيملاتسيل"

.اقيزيفاتيملازواجت،رغديهنترام

؟افالتخاوادُّدعتامهفصوب"ان"ـتنونيكو"ان"ـعقاوامويانرّكفله
نيأنمواذامل؟ةيفالتخاوةددعتمةنونيكانفصوب)انسفنأ(يفانركفوأ
ةيووهتادحواننوكب؟"رهاوج"اننوكبخسارلاداقتعالااذهانثِرو
؟صلاخقرشالعفنحنله؟ةلمتكموةقلغنمةيقيزيفاتيم"تادانوم"و
اهتانكممىصقأىلإةروريصلاةركفبانعفدولاذام؟صلاخبرغبرغلاو
.؟هنوكننأعيطتسنيدوجوىوتسمىلعأىلإ"انتيخيرات"انعفرو

مهنيبفالتخالاجرخاملمهدحولنيفقثملاديبةفاقثلارمأناكول
املمهدحولةفسالفلاديبةسايسلاتناكولو.ةيلاثملاةيروهمجلاراوسأنع
ركفلانيب،ةفاقثلاوةسايسلانيبخورشلاوقراوفلاكلتلكتلصح
نكل.نايذهلاوقطنملانيب،يماعلافقوملاو،ليصألافقوملانيب،عمتجملاو
تاداعوتاداقتعاوتاعانقنمعيمجلاهيفحبسياماضيأيهةفاقثلا
ةيقبطلاتاءامتنالاوىؤرلاوحلاصمللبراضتاضيأيهةيسايسلاو،راكفأو
عمسلااوخيصينأ،نيفقثملاوةفسالفلاىلعناكاذهلو،ةينيدلاو،ةيووهلاو
ىلعناك.تاقبطلاسؤبو،ريهامجلاتاعلطتو،عمتجملاتوصلمامتهالكب
.الدجحبصينأقطنملا

ليقعتو،لوقعللريونتنمةيناسنإلاتاعمتجملاتغلبامهم
،ةيناسنإلاةايحلااياوزضعبنكستةفارخلاىقبتس،ركفللريرحتو،تاقالعلل
دقل،هشتينلوقيمهولاىلإةجاحلا،ةروطسألاىلإناسنإلاةجاحيّذغتو
ةدحاوةعفدبونيدلانمّصلختلايفةبغرلانأّكشال:الئاقديورفانرّذح
عجارتيدقينيدلامهولانأدقتعننأاضيأمهولانمو،هلىنعمالرمأ



حتفلناوألانآهنأانهدقتعناننإ".ةينالقعلاتايلاعفللربكأفحزمامأ
،نيقيلاوناميإلالوح،ّنيدتلاونيّدلالوحةيّدجوةيملاعةيفسلفتاشاقن
لوحةيسايسلاتاعازـنلاوقدنختلاقرطلدب،ةيوهلا/لصألاو/صنلالوح
وأ"تاراضحلاراوح"لوحةقفانملاوةجمسلاتاراعشلاكلتلدبو،ةقيقحلا
."نايدألاراوح"

ةبراقملايهىلوألا:ةينيدلاةلأسملاةبراقميفقرطةثالثّةمث
جذومنيأ،ملاعللةيقيزيفاتيمةرظننيّدلاربتعتيتلاةيديلقتلاةيناملعلا
"رحسلاعزـن"ةريسممامتإبجياذهلو،هرصعّىلودقرهاوظلليريسفت
ةينيدلاةيؤرلازواجتوDémaginationةريهشلاربيفسكامةرابعبملاعلانع
ةيعضولاوةيعويشلاتاحورطألابابلااذهيفلخدتو،ةيملعلاةيؤرلاىلإ
.ةيراسيلاوةيقوقحلاتاباطخلاضعبوةيداحلإلاوةيوملعلاتاعزـنلاوةيقطنملا
عقاولايفًةلوزعماهسفندجتو،ةيوبخنلايفطقستامناعرسةبراقميهو
لواحتةيجولوبرثنأةبراقمةمثو.اديقعترثكأودبييذلاريهامجلليخيراتلا
ةيفاقثلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاطورشلاب،ةصاخنيدلاوةماعّنيدتلاريسفت
هسرامتيذلابالتسالانمصالخلالّجؤتةيخيراتةبراقميهو،هبةطيحملا
،ةيلاحلاةيخيراتلااهطورشلةيناسنإلازواجتبهطرشتو،رشبلاىلعنايدألا
سرادملانمريثكلاو،ديورفوسكراملغيهتاحورطأبابلااذهيفلخدتو
نيرّكفملانماهكلفيفرودينمو،ةيسنرفلاةيوينبلادعباموةيوينبلا
لدجلا"لوحونرودأرودويتةفسلفيفرفاظلااهلامتكادجتو.برعلا
اهيدبتيتلاةيدقنلاةلاسبلايهاهقافآ:دودحوقافآةيؤرلاهذهلو"يـبلسلا

كلمتالاهنأّيهفاهدودحاّمأ،ةيفسلفلاةهاجولاوةيفرعملالوقحلالكيف
ةبراقملايهفةثلاثلاةبراقملاامأ.ينيدلادعبامملاعللةليدبايبوتويةيأ
ىؤرلاوصوصنلالكلةثياحملاةعباتملاءانعمّشجتتيتلا،ةيقيطونيمريهلا
كلذيفامب،تاوصألالكلءاغصإلاومهفلاولبتاءارقلاو،تاريسفتلاو
نماهلمجميفردحنتاهنألوقلانكمي،ةيناثلاوىلوألانيتبراقملاتاحورطأ
."مهفلاوءاغصإلاىرحألاببجيبضغلاوأهركلالدب":ازونيبساةمكح
ةرصاعملاةيقيطونيمريهلاتاهاجتالاىلإدنتستيتلا"ربصلاةفسلف"يهو
تاثارتلالكىلعحتفنتو)..ريماداغ،روكير،رغديه،رخامريالش(ةصاخ
يشالتوعّيمتلارطخالولينوكوحومطعورشميهو،ةيملاعلاتافاقثلاو
امناعرس"ةمّسلا"نأكلذ،ليصافتلاناطيشيفةيؤرللةيساسألاتامّسلا
،ليوأتلاف،)trait/re-trait(اديريدلوقي"باحسناةمسلا":بحسنتوتلفنت
يفلّوؤملايشالتو،قافآلاراهصنابةنّيعمةظحلدنعددهم،ليوأتلك



.تاذلاوحنرقهقتلااذهنموكوفرّذحدقو،لّوؤملا
ةيقبنعةلوزعمدعتململوعملاانرصعيفةينيدلاةلأسملاّنكل

راجفنا،ةيناسنإلاةفاقثللىربكلاتايدرسلاراجفنااهنعرفسأيتلااياظشلا
تايوهلاقزأمنعرصاعملامالسإلالصفناكمإلابدعيمل،ةثادحلادعبام
مل،يسايسلامالسإلايفيسايسلانعينيدلالصفالو،ةيلاينلوكلادعبام
لكراصلب،"ليوأتلا"وباهرإلاوأ"فنعلا"نيبلصفلااضيأانكممدعي
ىلإةدوعلاىلإركفلادوقيباهرإلانعمالسإلاةءاربنعيسايسمالك
ودبي.فّرطتلاوةيلوصألاىلإىرخأةّرمدوقتةدوعيهو؛ّيقنويلصأمالسإ
.ةقلغملاةيليوأتلاةقلحلانعاجذومنرصاعملامالسإلا

حربيملنيّدلانأل،نيّدلاسيليمالسإلاملاعلايفدوعيامنإ
املعفةّدروةيعامتجاةضوموهو،ّنيدتلادوعيلب،دوعييكلهناكم
يمالسإلارصعلايفىتحةدوجومّنيدتلاةرهاظنكتمل(،ةيثادحدعب
يسجرنلاحرجلاو،سأيلاوطبحملاعقاولاباهريسفتنكميةساكتراهنإ).لوألا
ىرخألالماوعلانمريثكلاو،يمالسإلاملاعلايفيسايسلاريمدتبقعأيذلا
باطخلانأامك،هرهظمميمرتداعيهرهوجريمدتّمتامنإ،ةدّقعملا
ريهامجللةينيدلاتاعانقلاءانبلهدحولايفاكدعيمليديلقتلاينيدلا
ّمتيتلاوثيدحلاملعللةيملعلاتافوشكلابهطبرّمتياذهلو،ةسئايلا
نعامامتةلوزعموايرذجةفلتخمةيخيراتةروريسلخاداهيلإلصوتلا

ينيدلاباطخلاسؤبمستىرخأةرهاظيهو.يمالسإلاملاعلاةروريس
نيبمادّصلاوعيرملاطلخلااهيلإفاضي،"يملعلازاجعإلا"ةرهاظ،رصاعملا
ميقلاةهجاوميفاسأرمالسإلاعضييذلاو"صاخلالاجملا"و"ماعلالاجملا"
.ةيدرفلاتايرحلاوناسنإلاقوقحلةينوكلا

يفضوخينأنذإ،فالتخالاركف،لوؤسلاركفلاىلعنوكيس
تاعانقلاةعراقمبلطتت،راطخألاّلكبةفوفحموةرعو،ةديدجٍبورد
)؟ةعانقهيّمسنيذلاام(لوحًاءدبيفسلفلالؤاستلا،ةعزانتملاوةفلتخملا
نأناسنإلليغبنييتلاةهاجورثكألاوملسألاةهجولايهةعانقلالهو
ليلحتمهاسيسفيكو؟ةتباثتاعانقّةمثلهو؟رّيغتممٍلاعءازإاهيدبي
؟اّهلحمّثيرتلالالحإوتاعانقلاديدبتيفباطخلا

لبقياملب،يضاملايفهكرتنامسيلثارتلا"نأرغدياهانربخي
تايلاكشإلاديدبتو،صوصنلاةءارقةداعإنإفاذهلو."لبقتسملانمانيلع
ركفللةلجاعلاةّمهملايه،يوغللاويخيراتلااهقايسيفاهعضووةميدقلا

تايلاكشإلليفرعملازواجتلاوهنآلاركفلاهيلعىوقياملكنأريغ.ايلاح



ةيألّزـنتينأهلنكميالو،ثارتلااهيلعسسأمتييتلاةيسايسلاوةيتوهاللا
ثارتلااذهنمردحنتيتلاةيدوجولاوةيتايحلاتالكشمللةعيرسلولح
اهدحوف،هعمايبيرجتواّيخيراتاطوشعطقثارتلازواجتّبلطتي.يتوهاللا
هذهيف،ىتوملامالكنأريغ".زواجتلاققحتتاعمتجمللةيخيراتلابراجتلا
يكليغبنيامكنيبّهأتمًاقالطإانسلف:انركفىلعامئادسأبلاديدش،ةدوعلا
]1[".مهلوههباجن

،حوضولاومهفلاوهيخيراتلاعقاولايفركفلاهققحيامىصقأنإ
يأاهيفهعزانياليتلاو،لوؤسلاركفللايلعلاةيجولويديإلاةوقلايهو
ةردقلاكلتحوضولاومهفلابدصقن،ىرخألايعولالاكشأنأنملكش
يتلاطلُّسلاىرعكيكفتو،رصاعملايعولاىلإثارتلاةلئسأبيرقتىلع
رابتخالكيففاذهلو.اهبتقحليتلاةيخيراتلاتامكارتلاةحازإو،اهتدجوأ
وهروضحلااذهمسيامنأدجن،رصاعملايعولايفثارتلاروضحل
امثيح،قحلا:ركفلابايغوةعانقلاةنميهببسب،مهفلاءوسوضومغلا
.ريكفتلابيغيتاعانقلادوست

عمرّكفنةحورطألاهذهيفاننأدصقأ.اضيأُقدّصلاكانه
دمحم،يورعلاهللادبع،رغديهنترام،قدصبلاؤسلااودباكنيرّكفم
ةقيقحلالاؤساوشاعنورّكفم،ديعسدراودإ،ةمالسنبيحتف،نوكرأ
يألنكميال،اثاحبأواصوصناهولّزـنتينألبقمهنادجوبركفلاةنحمو
قدصبةّيضقلادباكيملاذإةهيجَوةهجوىلعهتلئسأجرُخينأرّكفم
قدّصلافشكي.مهفلاملاعيفادجةقّيضعّنصتلاوقافنلادودح.ةهازـنو
يتلاةركفلايهو،هشيعنيذلايخيراتلاملاعلاةيناسنإنعِركفلايف
رشبلاعنصنمّهلكيخيراتلاملاعلانأدصقأ،اهنععفادو"وكيف"اهقّمع
اضيأانهنمو،انملاعليكشتيفةيخيرات-قوفوأةيهلإةّوقيأللخدالو
مهفلادودحيفايناسنإاملاعشقانت،اهتهاجونيركفملاتاحورطأّدمتست
.اقفأواءدبقدصلانوكيف،يناسنإلا

هملاعُفوسليفلادّيشي.اساسأملاوعلاوتاريسفتلاعارصوهعارصلا
ُّيتوهاللاوأُّملكتملاأشُنيو،ِيخيراتٍثدحلليوأتوأيخيراتِعقاولريسفتك
،يضارتفاوأيخيراتثدحنمولخيالِّصنلريسفتكينيدلاهَملاعاضيأ
لالحإو،ىرخألاملاوعلانعةيعّرشلاعزـنبهلاجروُّيعضولاُملِعلاُملحيامك
نأءاملعلاونويتوهاللاوةفسالفلاُفِرعي.اّهلحمرهاوظلليلقعلاريسفتلا
يفَدرفلاّنكل،ةليحتسمهبشاهجامدإوةثالثلاملاوعلاهذهنيبةحلاصملا
لخادشياعتييكل"مئادلاليوأتلا"ىلعاربجمهسفندجيثيدحلارصعلا



ملاوعلاعارصاهضرف،ةيليوأتةماقإثيدحلاملاعلايفةماقإلانإ.ملاوعةثالث
ةلئسألاناسنإوهرصعلاهذهناسنإنإ،اذهلو.دحاوِدرفلاهعزانتو
.زايتماب





،ةفسلفلاماقموةفيظو،نيبلصفلاىلعانهانلؤاستقيرطموقي
هذهلكتايطعمفيظوتةيفيكىلإاهدعبلصنمث،ملعلاوركفلاو
هنأالثمدقتعيانمريثكلالازيال.صوصخلابيفاقثلاانعقاوءازإتالاجملا
،انلكاشملكّلحيف-رعشلاىتحو-ةفسلفلاوركفلاضوعينأملعللنكمي
،ةيفاقثلاوةيدوجولاانتلئسألكنعةباجإلانيدلايفدجننأنكميهنأوأ
ةعجارمىلإجاتحتةعئاشلاماكحألاهذهلكو.ركفلالثمتةفسلفلانأو
.ةيرذج

هسردينأنكميددحمملعرهاوظلالكلنألوقلابأدبنل
اهسردتةيحلاةداملاو،ءايزيفلااهسردت"ةدماجلاةداملا"ـف،هيلعلغتشيو
عامتجالاملعهسرديعمتجملاو،ايجولوكيسلااهسردتسفنلاو،ايجولويبلا
مغر،نايعللرهظياميأ،ةرهاظلاباهعيضاوممولعلاهذهيمست...اذكهو
صئاصخبو،ددحمروهظيف،"ةداملا"امويدصرتوأىرتملءايزيفلا،هنأ
ةلهذملاتاروطتلالكلاريحمايفسلفاّرسامودةداملازغليقبلب،ةيئاهن
،سفن"ـلارسو،اهروهظيف"ةايحلارس"كلذكو.ءايزيفلاملعاهعطقيتلا
نإ،رهاوظاهفصوبملعلاعيضاوملكوقرعلاوةغللاوخيراتلاو،عمتجملاو
ةرهاظوأ،"ةرهاظلادوجوب"داقتعالانمعونىلعموقيّهلكملعلا
امةهجنمءافخإلااذهنإ،ةنونيكّةمث،رهاظّةمثامردقب"،"دوجولا

عادخلاةيناكمإنألجأنمكلذو،ارطخدشألاوارتاوتدشألاوهرّكنتوه
هداقتعاببسللحينأ،اعبطملعللنكميال]2[".ةريرمانهليلضتلاو
نكميال،داقتعالااذهةهاجولوحلءاستينأهلنكميالو،دوجولااذهب
طبرورهاوظلاليلعتلطقفروذنمهنأل،ملعكهسفنركفينأملعلل
.ركفيالملعلاف.يفتخيامورهظيامنيبطقفةيببسلاتاقالعلا



الركفلانأل،ملعلانعايرذجفلتخيلؤاستوهنذإركفلاف
ليلعتلالعفةهاجوواهسفن"ةلعلاةيهام"نعلءاستيلب،رهاوظلاللعي
.حوتفملوصووددجتمءدبانهلاؤسلاو،هبموقتيوملعلاهسرامييذلا
طوقسلاءازإدايحلااذههسفنلظفحينأيهنذإركفلافئاظوىلوأو
كلتةرملكيفعنمينأ،دايحلااذهبجومبو،هيلعامك،ليلعتيأيف
ىلإلوحتتنأنممولعلااهمدقتيتلاةيفرظلاتاريسفتلاوتاليلعتلا
.اعمركفلاوملعلامدقتعنميكلذنأل،تايهيدبوأتاقلطموأتاينيقي
لباقليلعتلكف،ةزهاجلادئاقعلايفطوقسلانمملعلاظفحيُركفلا
يفرظصوكنو،ةئيسةيناسنإةداعوهداقتعالكو،يفنلاودقنلاوةعجارملل
دودللاودعلاوهداقتعالا.كشلحمىقبتنأبجيةداع،ظّقيتملاركفلل
ءازإةليصأةيساسحوهنذإركفلا،ركفلاةيهاميهةظقيلاو،ركفلل
ةظحللايفنينثإلانيبعمجلاكنكميالودقتعتوأرّكفتنأامإف،دوجولا
.ةدحاولا

هشتينةيؤربسحو،يـبرغلاركفلاراسملايخيراتثدحام
امةيخيراتةظحليفهنأ،انرصعةفسالفنمامهعياشنملكورغديهو
هسيسأتهبردجيناكيذلايجولوطنالافالتخالاّيسن،هظّقيتركفلاّيسن
ةظحللايفكلذثدح،ةفسلفىلإماعفرظيفلوحتف،هيلعظافحلاو
ةيميداكألاوسرادملايفسّرديركفلاحبصأامنيح،ةينوطالفألا-ةيطارقسلا
رخآرّكفملرّكفمنمنّقلينوطالفأ/طارقسلبقركفلاناكدقف،ةينوطالفألا
نيبموقتيتلاةيلصألاقدصلاةقالعيهانهةقادصلاو،ةقادصلاةقالعرثإ
،طقفيعامتجالاسيلويفسلفلاىنعملابةيرحلا،رحلّجروّرحلجر
نعلصفنتال،ركفمللرحلادوجولانعاهرودبلصفنتالةّقحلاةقادصلاو
يفاوحجنيملصاخشأنيبموقتالةّقحلاةقادصلانأىنعمب،ةيرحلا
وأةيعامتجالاوةيصخشلامهتاباسحوأ،ةيسفنلامهدقعنمررحتلا
عمايساقّاطوشعطقتنأكيلع.ةيجولويديإلاوةيلبقلاوةيقبطلامهتاءامتنا
نمامهريغوأ،سطيلقارهوأسدينمرابلاقيدصنوكتوررحتتيكلكسفن
نمصلختتنأكيلع،لبجلاىلإكقيرطيفف،ةيطارقسلالبقاميرّكفم
زازفتسالةعّرستملاكتاباجتساو،كتاداعلكىلعيضقتو،قبسمنيقيلك
ردحنمىلإكترخصبدوعيسكسفنةضهانميفلشفيأو،لوؤسلاركفلا

امف،ةقحلاةقادصلايههذهتناكاذإ:نآلانولءاستتامبرو،فيزيس
لبقاعرستممكبيجأس؟رشبلانيبنآلاماقتيتلاةيميمحلاتاقالعلاةعيبط
ثحبنوضعببانضعبببطتناننأو،ةيضَرماهلكانتاقالعنأ:اهيلإدوعننأ



.رّدخمدرجمامبروأ،انءاقدصأيفامقايرتنع
اولزـنأدقنييئاطسفسلاهلبقوطارقسنإف،ايخيراتثدحيذلااّمأ

هتظقيركفلادقفف،ةريثكلاةنيدملاتارّدخمىلإلبجلاةظقينمركفلا
ىندأنود،نيديرملاوةبلطلانمةريبكتاعومجملّملعتةفسلفىلإلّوحتو

نوظفتحيمهوطارقسعمريكفتلانولواحيةبلط،ّقبسمرابتخاوأطرش
ةيلبقلاوةيقبطلامهتاءامتناوةيسفنلامهدقعومهدئاقعو،مهتاينيقيلكب
اذكه،امامتنورصاعملانحنلعفنامك،ريكفتلاةسراممنوديريو،ةينيدلاو
الاؤسركفلاحبصأ.ةفسلفحبصأوبراشملاوعزانملاهذهلكبركفلاسبتلا
ام؟لامجلاوهام؟ةليضفلايهام:ءايشأللةتباثلاةيهاملالوحاّسلكتم
نكميعمتجملضفأوهام؟ةلادعلايهام؟نفلاوهام؟ةقيقحلايه
ةزهاجةبوجأىلإتلّوحتيتلاةريهشلاةيطارقسلاةلئسألاكلتلكو؟هءانب
هجراخريكفتلاتاب؛دئاقعلانمالماكتمايخيراتاقسنوةتباثتاينيقيو
.ةقحالانرقنيرشعنمرثكألاليحتسم

،ريكفتلاوركفلانعكانهوانهامالكأرقنوّايمويعمسناننإ
وأ،يـبرعركفلاقيف،ةنكمملاريغوةنكمملاتافصلالكركفلاىلإفاضتو
فاصوألاهذهتناكنإيردنالو،خلا...يمالسإرّكفموأ،يمالسإركف
هذهقلطينمنأودبينكلو،ةقيقحوأازاجم"ركفلا"ىلإفاضت
ناكهنإفالإو؛ريكفتلاوركفلابدصقياميفةيافكققديملتافيصوتلا

لعفىلإيمتنيركفلالاجميفايلاحبتكياممظعمنإ،اليلقثيرتيس
هذهبركفلاةفصهحنمننأعيطتسنالو،ةملكلليديريدلاىنعملاب،ةباتكلا
.ركفلاةيهامبّةلخملاو،ةعّرستملاةلوهسلا

هثرتاملكلوحقبسملامكحلاّقلعتنأالوأوهرّكفتنأ
يلرسوهلاأدبملابسح؛ةزهاجدئاقعوةقبسمماكحأنمكرصعلخاد
لوادتلاليبسىلعاهلمعتستنألقألاىلعوأ،l’épochè/époqueريهشلا
ركفلاىوقيلهف،نيلالهنيبامئاداهعضننأيأ،ةيموهفملاهجوىلعال
يفموكحميمالسإلا/يبرعلاركفلاب؛ازواجتىمسيامنإ؟كلذىلعيلاحلا
،ةيروعشاللاتاداعلاو،دئاقعلانمةيهانتمالةلسلسبةيموهفملاهتّدعوهتغل
اهلاطيالوخيراتلانعةيلاعتم"ميهافم"اهنأبسُحييتلاةيثارتلاتانايكلاو
،نمزلايفتومتورّمعتيهو،ةيخيراتاّهلكميهافملاامنيب،ءانفوأبوضن
"يعولا"و"لقعلا"و"تاذلا"و"حورلا"ميهافمانتاباتكيفلمعتسناننإ
تانايكلانمةيهانتمالةلسلسو..."سدقملا"و"ةكئالملا""هلإلا"و"يحولا"و
ةعجارموأنييحتىلإجاتحتال،ةيموهفمةينبأكاهلمعتسن،ةيقيزيفاتيملا



،انمامأةلثامةقيقحلااهنأكو،ةيجهنموةيموهفمةّدعكاهلمعتسن،ةيموهفم
؟اريكفتتاداقتعالانمةعومجمبيكرتةداعإيّمسنلهف

)يـبرعلاركفلا(مجعمل،اريصقايمجعمادرجوةطيسبةعجارمنإ
ةيميهافملاهتّدعةلءاسمىلعامويأرجيمل)ركفلا(اذهنأفشكيس
يتلاةيسفنلاوةيفرعملاقئاوعلاثحبيفدعبأدبيملهنألب،ةيوغللاو
:رغديهنترامعمحيصننأاننكميو،ثارتلارطأجراخريكفتلانمهعنمت
،]3["...دعبرّكفنملاننإ

تانكمميفرظنوةيرايتخاةيلعافيأ"ةيرح"هتيهاميفركفلاف
ةطلسنمطيسبلاقاتعنالالعفو،فالتخاةكرحاءدبوهو،يناسنإلالعفلا
مايقطرشنإ،داقتعالايفةغلابةلوهسبطقسيسالإوةقبسملاماكحألا
نمهسفننّصحينأو،داقتعالاعمةلصافادودحمسرينأوهركفلا
وهداقتعالاف،رطاخملابةفوفحموةقيقدةّمهميهو،هيفلهسلاطوقسلا
ركفلاىسنينإامو،ةيعطقماكحأىلإراكفأنمةداعلاهتلوحاملك
امنإ.ةخسارتاداقتعاىلإةغللااّهلوحتىتحماكحألاهذهةعجارم
وهنايسنلاف،ةيخيراتلا/ةينمزلاهتاراسملركفلانايسنوهدئاقعلابهيّمسن
ىتح؛نمّزلايفهتاراسمركفلاىسنينإامو.ركفلايفةشاشهلاردصم
وهنذإركفلا.تانايدوللموتاعزـنوبهاذمىلإتاراسملاهذهلوحتت
ةمواقموههتيهاميفركفلا،ةنايدوأبهذموةعزـنلكجراخركفتنأ

،ناسنإللةلجاعةّمهمهنمرثكأناهروّدحتوهو،نايسنلاوطوقسللةيّرس
؟نآلادحلرّكفنمّةمثلهف

يفاقيقدّايجولوطنأافيصوتفالتخالانايسنفّصودقرغديهناك
نايسنلايلعلاةلاهلايهةينقتلا.يـبرغلاخيراتلاردقهفصوبةينقتلاردق
رئاصملاورادقألاىلعةيبكوكةنميهاهنأل،يجولوطنالافالتخاللركفلا
اهثرويتلاريكفتلاةلاحتساليخيراتلاجيوتتلايهو.برغلاريصملةرياغملا
نأةفدصلانمسيل.يحيسملاتوهاللاوةينوطالفألااقيزيفاتيملانمبرغلا
توهاللانيبةجوازملاىلعرصاعملايـبرعلاملاعلايفيفلسلاعورشملاموقي
ريكفتللةيجولوطنألاةلاحتسالاناّدمتستةينقتلاوةيفلسلانمالكف.ةينقتلاو
ةنونيكلانايسنلايلعلاةلاهلاامهفصوبايخيراتنالثميامهالكو،توهاللانم
لكتغلأوّهلحمّتلحوهسفنمالسإلاةيفلسلاّتبجدقف،فالتخالاسمطو
هذهىلإيـبيطخلاهّبندقل.يخيراتمالسإقفألخادريكفتللةيناكمإ
عمةينقتلافلاؤتنأةيفلسلاةديقعلاديرت":نمزلانمليجذنمةجيشولا
]4[".اجودزماداصتقاةعنطصملاةفلاؤملاهذهبققحتاهنأةدقتعم،توهاللا



بهاذموتاعزـنعّيشتيوهو)رصاعملايـبرعلاركفلا(أدبنأذم
،ةيوينبلاوةيسكراملاوةيلاربيللاو)ةيناصخشلا(و)ةيناوجلا(نعأرقنف؛نايدأو
وأ،يصخشرايتخاركفلانأكوةضومىلإبهذمتلاوعوزـنلالوحتىتح
عوزـنلاسيلأ،ةركتبملاجهانملاىلعتفاهتوأ،ةرباعلاثادحألاءاروقايسنا
نأوهركفلا؟نايسنلاةمواقميفلشفوركفللطوقستفاهتلاوبهذمتلاو
داقتعالكلصأنعفشكلابامداقتعاوحنعوزـنلاةمواقميفحجنن
نعفشكننأببهاذملالكفلخريكفتلايفحجنننأو،دوجومونكمم
نأوهو،اهايانثيفتّيبملافنعلاوقاسنألاوبهاذملافلخةنماكلاةطلسلا
،اهجتنأيذلاركفللاساقمحبصتالثيحبجهانملاةيئارجإّيطختيفحجنن
دبعناكِنرقثلثلبقو؟قافآلاهذهنماقفأ)يـبرعلاركفلا(حتفلهف
ركفنايسنبنويبهذم،ثارتلانايسنبنويثارت"اننأهّبندقيـبيطخلاريبكلا
نايسنلااذهلثمحبصيىتحاذكهاننّجدنم.ةيدوبعلابنوينقتو،نئاكلا

:دهشملالمأتنل:]5["؟ليجدعباليجرركتيانأش
يثادحقفأنعثحبلا)ةضهنلارصع(ذنمةيبرعلاتاباتكلالواحت

قوفزفقللىلوألاتالواحملاتبّرجدقل،ريكفتلاأدبتيكل،اهتاذجراخ
تمدطصاامناعرسنكلو)الثمنيسحهط(؛تاذلاءاروامريكفتلا،اّهلظ
دعبف.خيراتلابةكهنملاوثارتلابةلقثملاتاذلا،تاذلاهذهلةيعاواللاةدوعلاب
هتثجىلعامثاجىقبوسكرامنمّصتقاوةيميتنباداع،1967ةسكن
ىقبيسركفلانأيـبرعلافقثملامهفاهدعب.روتكيهبليخآلعفامك
لازتخاوتاذلاقيلعتلدبف،تاذلاقزأمزواجتمتينأىلإ،ةلجؤمةّمهم
نأ:اردقاذهناك..ىّمسمريغلجأىلإركفلاقيلعتمت،اهخيراتتامكارت
ةيدقنلاعيراشملاتقلطناو.دقنلا:ةباتكللةلجاعلاةمهملاحلاصلركفلالجؤي
دماحرصنويفنحنسحونوكرأويرباجلاعيراشمتلغتشادقل،ةمخضلا
،ركفللةبرتلاةئيهتلمأىلعةلجاعلاةيدقنلاةمهملاهذهىلعديزوبأ
لوحتو،ليوأتوريسفتىلإدقنلالوحتو،ةركاذلا/ثارتلا/تاذلافلمحُتفو
نإ".ءدبىلعدوعو..ىوتفىلإهقفلاوهقفىلإحرشلاوحرشىلإليوأتلا
ةسايسلااريثكمهلغشتنيذلاانويجولويديإاهبجحيلازيالبرعلاةلءاسم
]6[".ةنهارلا

نايغطيأ،تاذلاطارفنابةيباطخلاةثداحلاهذهيّمسناننإ
،عورشملليلصألافدهلابايغةجردىلإفسلفتملاركفلاىلعتاذلا/ثارتلا
دهشناننأكلذضارعأنمنإ.ثارتلا/تاذلاتالوقميفركفلانابوذو
هذهلشفنإ،ميدقلايمالكلاعيشتلاوةيمالكلالئاسملاةدوعىلإتاوعد



نحنو،رحلاركفلايفةفصاعةدرللاجملاحسفيدقةعاجشلاتاعورشملا
نعةحفانملاحلاصلاهرودنعةيعئالطلاةبخنلايلختيفاهرداوبسملن
يفركفللبستنتميهافموتاحلطصمترهظلب،-اهبّصبرتملا-ةديقعلا
لهف،"يمالسإرّكفم"وأ"يمالسإركف"ةمئاقنم،اهلفقوتيراطقلوأ
يفدقتعنورّكفننأنكميله؟ةينيدةديقعىلإبسنينأركفللنكمي
..؟صوغلاامبرو؟ةحابسلابرهاظتنوةدلصضرأىلعفقننأ؟هسفنتقولا

،يفسلفلاموهفملاةأشنلوحيرجيايلاحعئاشلالؤاستلاناكاذإ
اننإف؛ةشقانملاوحرطلابةريدجةلئسأاهلكو،هلكشتطورشو،هتينبوهلمع
،ةصاخةيفسلفلاميهافملاوةماع"موهفملاتوم"ةعباتمىلإرثكأوحننانه
طورشمموهفميألكشتناكاذإف،صاخلاهنمزوموهفملاةيخيراتلوح
ةيحالصةياهنىلإةيفلخلاكلتلاوزيدؤيالأ،ةددحمةيخيراتةيفلخب
تناكاذإو؟توملااهلاطيالةيدبأميهافمكلانهلهو،؟موهفملاكلذ
موهفملارمعددحتيامبف؛اهءانفىلإةليآ،يلاتلابوةيخيراتاهلكميهافملا
يلاتلابو؛ةيحالصلانادقفينعيله:امموهفمتومينعياذامّمث،؟هنمزو
،هتيويحلهنادقفينعيسكعلاىلعمأ؟هيف)داقتعالا(نعسانلافقوت
ثبشتيخسارداقتعاىلإهلوحتيلاتلابوىرخأميهافمديلوتىلعهتردقو
ميهافمنعةرابعاّهلكانتاداقتعانوكتالأ؛ةلاحلاهذهيفو؟عيمجلاهب
اهتايحرابتخاوةيساسألاانميهافملكلةيرذجةعجارمانبردجتالأ؟ةتيم
الأ،انميهافمرابتخايفاطوشانعطقوةأرجلاانتفعسأاذإو،؟اهتيحالصو
؛ةعزفملاةقيقحلاكلتب،زولودورغديهوهشتينللصحامك،أجافتننأنكمي
.؟تتامدقوثادحألااهتزواجتدقةيساسألاانميهافممظعمنأ

نأدجووةقيقحلاهذهىلعامويرغديهنترامظقيتسادقل
حايرىلعةقلغنموةخساردئاقعلكشيفاهكولتةيناسنإلاميهافممظعم
ملاننإ":ةريهشلاهتلوقبحاصاهنيح،ةتيمميهافميلاتلابويخيراتلاعقاولا
دئاقعبركفياليقيقحلاركفلاف،"ركفلانعنيديعبانلزامو،دعبرّكفن
يفةلاصأرثكأاميجهنمموهفمناكاّملك".ةيحميهافمبامنإو،تاملسمو
ملعنأشنميذلايساسألاطيخلانييعتيفةطاحإرثكأناك،هلعفلعف
ناك،اهتاذءايشألاعمةرظانملانمضرّذجتلايفةيلصأرثكأناكاّملكو،ام
يفىتحهنمريفغّمكدجوياموهو،اينقتاءارجإهيّمسناممادعبعسوأ
]7[".ةيرظنلاتاعانصلا

اهفصوبتاّذلايفرّكفتلاةرادجىلإهّبنتدقطناكليوناميإناك
يفةرئاسو،توهاللاقفأنمةقتعنمةيناسنإلمشّملياقفأ،اينوكاكرتشم



ّنكل.ةنسفلأهيفتحبسيذلارحسلانمجورخلاوةنملعلاقيرط
ةلحرملاسفنيفاريطخايفسلفابالقناثدحأامناعرسلجيه
نيحكلذثدح.نآلاىلإيفخلكشبيرستهتادادتراتيقب)1801-1805(
ىلإاقيطتسإلالاجمنمهلقنو،حورلانعيقيطنمورلاموهفملالجيهرّوط
ّضقنادقف:تاّذلاةركفبةيوهلاةركفضاعتساو،ةيخيراتلاايجولوطنألالاجم
تحضأ،ةيخيراتلابرغلاةيدرسيفاهجمدأوةينوكلاةيطناكلاتاّذلاىلع
نمدعيمللجيهذنمو.خيراتلايفةيوهلا/يعولاققحتلةمتاختاذلا
ةيطناكلاةظحللاىلإعوجرلالهّسلا
يووهلايفةثيدحلاةفسلفلاطوقسحبصأامردقب،اهيفينوكلاءايحإو
.لهسأ

،طوقسلكلهيّدحتيفركفلالاؤسهسفنوهةيرذجلالاؤسنإ
لاؤس،داقتعالارطخءازإةبوءدلاهتظقيو،عوزـنلكلهتمواقميفو
ركف"ةملكو،ايرذجنوكينأالإركفللنكميالىنعملااذهبو،فالتخالا

نوكيالأاّمإو،ايرذجنوكينأامإركفلانأل،لصاحليصحتيه"يرذج
ماكحألاوداقتعالاةرئادىلإيمتنيركفلاةظقينوداملكنألو،اتاتب
نأامإف،يحيسمركفوأيمالسإركف:ةمزاللاهذهلدوجوالف،ةقّبسملا
،نيتفصلاعمجنكميالو،ايحيسموأايمالسإنوكتنأامإواركفمنوكت
]8["ةّعبرمةرئادانلوقبهبشأيحيسمركفانلوقنأ":رغديهلاقدق
سحيّمنينأركفلليقب،يمالسإركفم"ةملكىلعقبطنيهسفنرمألاو
،ظقيلاركفلاداعبأنمادعبنوكينأ)ايديبلا(يوبرتللنكميذإ،ةظقيلا
نكل)يوبرتلا/يركفلا(سوديبلاوسوديإلانيبجئاشولانوطالفأفشكارّكبمو
حسفيويدئاقعلايفركفلاطقُسيدعبلااذهنع)ةلودلا(ةسسؤملابيترت
.يجولويديإلا-يسايسلاتاقارتخاليرشبلاسنجلاةيبرت

تاذلاليكشتيفهطّروتوةيبرتللينيدلا/يسايسلاقارتخانإ
روهظلعجدق،ينيتسليهلارصعلايفpolisةنيدملاروهظذنمةيناسنإلا
زهاجلاقفأيفومنتولقُصتوىّبُرتيتلاتاذلاف،ليحتسمهبشيرذجِركف
ىلإّعلطتتنأنودتومتوشيعتامةداع،دئاقعلاوراكفألاونيناوقلانم
:ةيرذجلكلسسؤملاهشتينلاؤسحرطنعزجعت.قفألااذهءاروام
لمعودغيو)؟ىربكةعيدخوبارساذهلكناكولاذام(؟ولاذام
قفأيفتاذلالّكشتتايلآوكوفليشيمنّيبدقو،ّالطعمةيخوبيإلا
امو،]9[)ةيناسنجلاخيرات(مخضلاهلمعيفةغلابةقدبينيدلا/يسايسلا

هسفنوه"دوجولانايسنخيرات"وأ"اقيزيفاتيملاخيرات"ـبرغديههاّمس



هقالزـناوهتظقيلركفلانايسنخيراتو،تاذللينيدلا/يسايسلاقارتخاخيرات
امف.ركفلاصئاصخصخأيهيتلا"ةيرذجلانايسن"خيراتيأ،دقتعملايف
ةفصلاهذهدقفيىتحينيد/يقالخأ/يسايسنوناقىلإركفلالّوحتينإ
دعبلازتخاامنإورّكذتلامدعنايسنلاسيل.دقتعملايفطقسيوةيرهوجلا
ةينوطالفألاف:نوطالفأدعبركفللثدحاموهو،ركفلاةيهاميفةظقيلا
قسنيفدّمجتدقويـبرغلاركفلايه،ةيبرغلااقيزيفاتيملليفسلفلماحك
قفأيفالإانكممريكفتلادعيملثيحبةينيدلا/ةيسايسلاةسسؤملا
.ةيحيسملا-ةينوطالفألا

لبق،حرُطيملنوطالفأذنمو،ىنعملااذهبنوركفملامهٌّةلق
دقف،ركفلاةيهامليمتنملاصخألادعبلاهفصوبةيرذجلالاؤس،تراكيد
ذنمحرطتمليتلاركفلاودوجولانيبةميدقلاةقالعلابحستراكيدداعأ
مليذلاينانويلا"نوميخيبإلا"وأتاذلاقفألخاداهبيترتداعأو،سدينمراب
ةيتراكيد"كانهنألب،تراكيدلبقركفلايفةيزكرمةعوضوماموينكي
،تراكيدلىلوألاةفسلفلايفتالمأتلالثمت":هتيهاميفركفلالاطت"ةيلصأ
ةعوفشملاةلواحملالكشتاهنألاذهو،ةفسلفلاخيراتيفةدجلاقلطماءدب
يرورضلاءدبلاهفاشتكالجأنمكلذو،نآلادحلاهليثمفرعيملةيرذجب
،]10[".ايلكصلاخلاويتاذلايعولايفهدجودقوةفسلفللقلطملكشب
تطقسركفللةيرذجلاةداعإيفةلواحملاهذهىتحو،لريسوهلمالكلاو
ببسبكلذو،ةثيدحلااقيزيفاتيمللةيجولوطنألا-ةيجولويتلاةينبلايفاددجم
ركفلاعارصيف"هشتينةلاح"و،ثيدحلاركفلاةيهاميفةيحيسملالغلغت

ركفلا"وأ"هتظقيلديعتسملاركفلا"نعجذومنعطسأيهةينبلاهذهدض
ملع"ـبايجولوليفلافّرعيهشتينناكاملاطل."ةيسنملاةيرذجلانعثحابلا
يفةثوثبمةزهاجلاراكفألاوةقّبسملاماكحألانأكلذ،"ةقّبسملاماكحألا
لبكتةغللا.اهلمعتسييتلاةغللالخادنمركفلابصبرتتيهو،ةغللا
راكفألانمةكيمسةقبطجسنتيهوءايشألالوحةزهاجلااهتاروصتبركفلا
ةبكنعلاهذهىلإرظنأ":تشدارازحيصي،ةيرذجلاوهنودلوحتةزهاجلا
ىلإو،هسفنرمقلاعاعشىلإرظنأ،رمقلاعاعشتحتلهمىلعبدتيتلا
.]11["دبألارارسأبناسماهتت،بابلااذهتحتنيعمتجمكتاذويتاذ

،رجفلاتمصجلبنيامنيح":"ركفلاةبرجت"يفرغديهلوقينيحو
ىلعهشتنبيجيامبروهف]12["لابجلافلخنمائيشفائيشءامسلارانت
امك،لثمأبهنعحابصإلااموحبصب-،ىلجنادقليوطلااقيزيفاتيملاليلنأ
يفةيرذجلانمريفولاظحلارعشللنوكيسكلذكانهو.-اميدقانرعاشلاق



ةلضعمرغديههجاودقل،هشتينورغديهلةبسنلاب،ةغللالابجزواجت
نإ.ةنونيكلالوقتيتلاوهرصعلةيفسلفلاةغللاةينبيفاقيزيفاتيملالغلغت
تاروصتلايدحتيفركفلاعارصوههلك"نامزلاودوجولا"باتك
ةيجولونيمونيفلا/ةيفسلفلاةغللاتلشفامنيحو،اهجراخريكفتلاو،ةيقيزيفاتيملا

فالتخالاأدبكلذكانهو،ةباتكلانعرغديهفقوت،دوجولالوقيف
كاجعميفسلفعورشمىلإلوحتيسامكةباتكلاوركفلانيبمستري
ةغللانعثحبللرعشلاءادجتساىلإاهدعبرغديههجتادقل.اديريد
راطخأةثالث":لوقيف،راطخألارغديهددعي:ةصاخنيلردلوهرعشو،ةليدبلا
رطخلا...يّنغملارعاشلاراوجوهوصلخملاوفخألارطخلا:ركفلاددهت
اموهو،هتاذّدضركفلارّكفينأبجي،هتاذركفلاوهومهدألاوىهدألا
"يفسلفلاجاتنإلاوهوضماغلارطخلا،أوسألارطخلا،اردانالإهعيطتسيال
]13[.

قيرطقشيفركفلافعسيرصعلااذهيفهدحورعشلاامبر
نكلو،ينيدلا/يسايسلابةباصمةيلاحلاركفلاةغلنألطقفسيل،ةيرذجلا
دسجيفٌرفحهتيهاميفرعشلاف،ةليدبةغلبّرجينأعيطتسيرعشلانأل
تاراعتسايفطوقسلانوددوجولالوقلةركتبمتاراسمقشيأ،ةغللا
ةغللاةيئارجإءارورارجنالانودو)نايبلارحس(،ةرسآلاصنلا
،ةغللارعشلارّجفي،ايمويتامجرتلاومولعلااهجتنتيتلاةيعانصلا/ةيروصتلا
يكورابرعشلا،ملاعلاةقيقحلوقلةديدجتاراسماهاياظشيفحتفيو
ةغللاىلعظافحلايهرصعلااذهيفرعشللةيساسألاةفيظولانإ،ةيهاملاب
،يعانصلالقعلاةلئاطتحتراثدنالاوءانفلانماهذاقنإيأ،اٍّيجولوكيإ
،اضيأةغللاددهيركفلاددهيامف،ةينورتكلالالوقعلاةغلليتادألالازتخالاو
رطخلةسرشةمواقموهةغللايفتاحوتفوتاراسمنمرعشلاهمدقيامو
"بعللارطخأوةءاربلغاوشلارثكأ"...'ةغللابرحبعلرعشلا":ةينقتلا

.رعشلافّرعينيلردلوهناكاذكه
(ةراعتسالانمف،ةراعتسالايهةغللابرحلابعللاةيلآنإ

)métaphoreلاقدقل،ركفلااهجسنييتلاتاروصتلالكقاقتشانكمي
يذلالاونلاكحنمأله:هتوغةعئاريفتسوافلسيليفوتسيفمناطيشلا
اهلصأيف)ايروفاتيملا(ينعت،"ةراعتسالاهنإ؟طيخفلأةدحاوةبرضبجسني
امنيحف،ركفلاةيهاملّكشياموهو،رصبلاوعمسلليفخلالدابتلا،ينانويلا
بابلاةروصوهيركفيفلثميامف؛هعفصوأالثمبابلافلدعمسأ
كلذكو،نذألاقيرطنعهتيأرامنإو،نيعلابهارأنأنودقلغيوأحتفي



،تاءاميإلاةيؤربامالكعمسأوأ،عمسلاقيرطنعراطمألاةروصّلثمتأ
يئرملليفخلالدابتلااذهفيثكتىلعةقراخلاةردقلاالإرعشلاسيل
هذهتيبثتيهفةباتكلاامأ،ايئرميئرماللالعجيةراعتسالابوهو،يئرماللاو
ةطلسيهصنلاةطلسنإ.ةطلسلاوةيعورشملااهحنمو،ةركاذلايفةيلدجلا
يفرعشلاّبلصتيامنيحو،يرعشلالوقلاّةثجوهصنلا،روصلاوتاراعتسالا
انجسصنلاحبصيملاعلاةيؤريفةيداحأةقيرطىلإصنلالوحتيو،صنلا
اذإف،نيلردلوهلوقيامك"ءارعشلاهسسؤيموديامنكل.."،ركفللرسآ
بيصنلارعشللف،ةيويندوأةسّدقمصوصنىلعشيعتةيناسنإلاتناك
.اهّفلييذلارحسلاكفةيلوؤسمعقترعشلاىلعو،اهليكشتيفربكألا

ةسّدقملا؛ةيبرعلاانصوصنيفةراعتسالالمعنعلأسنودعنل
ةقباسلاتاروصتلاوماكحألانملئاهلاجيسنلاكلذفشتكنو؛ةيويندلاو
فصتةينفوةينايبروصوتاراعتسا،ريكفتلانعهلبكتوانركفبطيحتيتلا
ةماقإلاؤيهتو،يرعشلالايخملاب"يـبرعلاملاعلا"ثثؤث،ةرخآلاوايندلاةايحلا

"يـبرعلاملاعلا"ىمسيامنأفشكيسثحببر.ملاعلا-يف-دوجوللايرعش
الإنوكينلريكفتلانأل،"دعبرّكفنمل"العفنحنو.ةتحبةيرعشةعانص
ءايشألاىلإباهذلا"يضتقيريكفتلا،ةزهاجلاتاراعتسالاوروصلاهذهفلخ
يئادبلااهروهظيفءايشألافصو،ريهشلايلرسوهلاأدبملاقفو"اهتاذ
مامأحورلاةاواسم"كلذكرغديههاّمساموهو.ركفلاقفأيفينالصألاو
ركفلاحتفنييتلاءايشألامامأحورلاةاواسمانيفظقيتستامنيح":"ءايشألا
ضرأوحنانذخأيبردىلإلوصولايفلمأننأاهنيحعيطتسن،اهرسىلع
:ةمئادلالامعألاقلخعيطتسيةيضرألاهذهىلع،ةديدجةيضرأىلإ،ةديدج
.]14[".ديدجنمرّذجتلا

لاؤسىلإ،هشتينعمامّبرو،ارّكبميـبوروألاركفلاهّبنتدقل
يفطوقسلا؛ةسارشبهشتينمواقدقو،اساسأركفلالاؤسهفصوبةيرذجلا
لبقدحأنمام،"بكانعلاجيسن"هيّمسيناكامو،ةيقيزيفاتيملاةغللاخف
ةغللاسيراتمفلخهطوقسةعرسوهتشاشهو،"ركفلاةثونأ"ربتخاهشتين
ريكفتلايف،ةمواقملايفاعدتبماقيرطكلذيفنشدو،ةسسؤملاوموهفملاو
جراخنمتشدارازلبجنم،ةفسلفلاجراخنم،ةسسؤملاجراخنم
يتلا؛لقعلاودقنلاوجهنملاتالوقملدبف.موهفملاجراخنملب،ةنيدملا

ةئجافملاةيبولسأةراسجبهشتينربتخي،ةيتراكيدلاةثادحلاةيمجعمتعنص
امنيحرغديهلعفكلذكو،موهفملابلقيفيودملاكحضلاوةيرخسلاو
يفهعبتو،جهنملاماقمىلإةيبولسألاعفرورعشلاعقومنمةفسلفلائجاف



دارأاذإركفلاىلع.رّايردوبو،زولود،وكوف،اديريد:شماوهلايركفمكلذ
وأ،فيشرألاوأ،رعشلانم:ةفسلفلاجراخنمةسسؤملامواقينأريكفتلا
يفيللعفامك،"ةيئادبلاتاعمتجملايفةبارقلامظن"ىتحوأ،حرسملا

اهجرخيوميهافملانضرؤينأ،ةيرذجلاماراذإيـبرعلاركفلاىلعو.سورتس
ىلإدحاولاموهفملابلحترينأ،ةيمويلاةايحلاملاعىلإصوصنلانوتمنم
.ةديدجلامالعإلالئاسولةيهانتماللاتاءاضفلاونفلاوامنيسلا

توبكملااملاط،عاخنلاىتحءاهقف؛اررحتانيرّكفمرثكأامّبرلازيال
هتّدِرنعيودبّدتريملأ،ةعبرألاّةمئألاويـبهذلاهرصعالماحدوعي،دوعي
دومحمبيجنيكزلعفاذكو؟ةديقعلانعةحفانملاىلإداعوةيدوجولا
ىلع-"ةجارجرلاةيوضهنلاعيراشملا"كلتنملدبو،مهريغويفنحنسحو
يتلاطوقسلارطاخمصيخشتىلإايلاحركفلاجاتحي-ةيميداكألااهتّيمهأ
uneقافخإلاايجولومتسيباىلإجاتحي،ةيبرعلاةفاقثلالخادرّكفتلاددهت

épistémologiedel’échec،لشفعجارتو،رطاخملاوقئاوعلاصّخشت
جاتحي،ةيديلقتلاةيموهفملاجراخرّكفتللةديدجابوردبرجتو،براجتلا
،ةقورطملابوردلالكدافتساولآستلاعباتت"لاؤسلاايجوغاديب"يلإركفلا
ركفلاةيوه،"ةيوهلليسفنليلحت"ىلإةيبرعلاةفاقثلالخادرّكفتلاجاتحيو
يفءامكحيقيرغإلابعشلاىدلنإ:هشتينلوقي،توبكمللةدوعاهفصوب
ينانويلاركفلاقسنناكله.]15["نيسيّدقىرخألابوعشلاىدلنيح
تانايدلايفرهظيذلاديحوتلاوسيدقتلاقسننعلزعمبشيعيوومني
؟ثالثلاةيديحوتلا



،نوطالفأ/طارقسعم"ةفسلف"ىلإ"ركفلا"لّوحتَّنأةفدصسيل
:لئاهيخيراتٍلّوحتلارصاعمناك،وطسرأدعباقيزيفاتيملاخيراتيفهقالغناو
هلخّرُؤييذلالّوحتلا،ينيتسلهلارصعلاىلإينيليهلارصعلانملّوحتلا
ينانويلاملاعللِراجفنانمهقفارامو،قرشلل،ربكألاردنكسإلاتاحوتفب
يتلادوجولاوركفلاةدحوامّبُرةفدصسيل.قّرشلاتاراضحلهحاستكاو
ذنميدوهيلاديحوتلااهنّشددقناك،ينيليهلارصعلاسدينمراباهبقلغأ
ريشياذهلو.)م.ق1600يلاوح(،ةنسفلأبكلذلبقو)ممألابأ(ميهاربإ
ناكامنإ،ينثولاددعتلانمابورهواسأينكيملديحوتلانأىلإرغديه
ديحوتلاتامغيدرابنيبيخيراتلوادتةمثنأولامك،]16[هلالصأ
.ةينثولاو

ىضوفلاوتتشتلاوددعتلاداساّملكديحوتلاىلإءادنلاددجتي
دهعلناسنإلانايسنوهلاؤسلركفلانايسن،نايسنلاّمعاّملك،ةيسايسلا
دعولرّكنتلا،نايسنلاةوفهّلكوّرشّلكلصأنأّقحلاو":ءابآلاولوصألا

ُءادنلاقثبني.]17[".نمّزلاسسأتهبوهسفنىلعناسنإلاهعطق،قباس
رّكنتلاونايسنلاكاردتسال،نمّزلاىلعاهحاتفناهنإ،ةنونيكلابلُصنمنذإ
ىلإينودقملاردنكسإلاوعدييذلاامنوخّرؤملالءاستي.يخيراتلاهيتلاو
قرشلانماءادننأالول،"سمشلاردخ"ىتح"ملاعلاةياهن"ىتحلّغوتلا
ضعبىلإةدوعلاوحتفلاةعزـنلككةينانويلاةفاقثلاريثيناك،]18[
،ةمدصلارصنعوهءادنلليتلاحتفلاةعزـنهيلعيوطنتامف":اهلوصأ
ءادّنلاهغلبيلهو.ديعبىلإديعبنميدانملايداني.لقلقتيتلاةّجرلاو
.رغديهلمالكلاو]19[".دوعينأديريناكنمالإ

ةريحبتتابو،برغلابقّرشلاطلتخا،ردنكسإلاتاحوتفدعب
للملاو،قرفلاو،فئاوطلاو،تانايدلاوتافسلفلانمطيلخبُرَومتطّسوتملا
قّرشلايفنابوذلابضرتفملابرغلاىهتنا":ينيتسلهلارصعلاهنإ،لحّنلاو
]20[".يلزألا



نمءادنلاررحت،ردنكسإلاةيروطاربمإرايهنابو."يورعلا"لاقامك
.ناسنإلابةبوتلا/ةدوعلالبُستّعطقتو،تايّوهلاتنجاهت،ةيسايسلاةرمآلا
نمةيلاخلاةوعدلاينعيءادنلاراص.قيمعلالوهّذلارصعيهةيتسنليهلا
نمىرخألاةّفضلاىلإروبعلاوةاجنلاوصالخلاىلإةوعدلا،يسّايسلا
ةوعدلا"يفكلذدجنسامك،]21[".ديدجلادهعلا"يفكلذدجن،ةنونيكلا
لوألاديحولادجلاعاجرتسانإف"ةمالسنببحتفبسحو."ةيدّمحملا
ميظعىلإمهداقامممهتاذببيجعيعوَديزمبرعلايفثدحأ
هللانأكلذ.تاراصتنالاهذهعمّصلقتوبضنهنكلوةيويندلاتاراصتنالا
،هبعشهاجتايضاملايفثفايهناكاممراتخملاهبعشهاجتاروكشرثكأادب
امامّبرهصقنيهنألّفقوتامناعرسديدجلانيدللّيلخاّدلارّوطتلانأريغ
]22[".يدوهيلابعشلابةّقلعتملاةلاحلايفسسؤملالتقبقّمعتنمهثدحأ

ءادنلا"نألوقي"ديدجلادهعلا"يفءادنلاىنعملرغديهريسفتيف
]24[".ميقتسملاطارسلاىلإةيادهلايأ]23["قيّرطلاىلإةوعدلاينعيانه
(دعولاوةملكلابمازتلالا)Hessung(ةوعدلاكلتاضيأينعتامك،
)Verhessung

قرش"ـكمالسإلاعضننأ،برعك،فقوتنيكلناوألانآدقاّمبر
مساقتنعامويمالسإلاّفقوتيمل."قلطملابرغلا"ةهجاوميف"قلطم
"برغلا"ـبىّمسيسامعميخيراتلاويجولوطنألانيَعملاسفن
عم"دهعلا"ديدجتلةوعدوَءادناءدبينآرقلاثدحلاناك.)يدوهيلا-يحيسملا(
راوحو/ةئيبت/باعيتساىلإيمالسإلاثدحلاهّجتاةرشابماهدعبو.ةيميهاربإلا
يفمالسإلا.)ثيدحلابرغلادهم(نانويلاعمهعوننمديرفيخيرات
.ةيناسنإلاةلئاعيفبرقألا"هرخآ"ذاوحتساللةرّابجةيخيراتهوطخةرهوج
قفألوأ،ةيلبقلاةيصوصخلايفنوهئاتونوتتشمُبرعمامأحُرطنيح
مهتئيبىلإبرقألاهنأل،ينوكلاةقناعميفديحوتلاقسناوراتخا؛ةينوكلل
ملوقرشلاىصقأنمالثم"ناّزلا"ةفاقثاوراتخيمل.مهتغلومهمهفو
توهاللاقيرط"اوراتخا".دنهلاةفاقثيفةينوكلاةثونألاةياوغلاوملستسي
فلتخملانكيمل،اذهلو.بلقلاولقعلانمقيمعيـبرغُجيزموهيذلا
ارصنعناكنمردقبمالسإللةيناسنإلاةرئادلاجراخحبسينكيبيرغلاو
ركتبااذاملّرسفتةراشإهذه":يـبيطخللةبسنلابو.هلخادطُشنيايويح
ةينثولا،امىنعمب،وغلينألجأنم،روهشملاوطسرأتوهالبرعلا
نأةينادحولاىلعبعصييذلاهفالتخابعشلااذهنماوعزتنيو،ةينانويلا
]25[".هجلاعت



ةلوزعمنكتمل"ةيدمحملاةوعدلا"نألوقلايفانهلّجعتننل
تاساردلايفاديدجكلذدعيملو،ينيتسلهلاملاعلليخيراتلاقايسلانع
انلزعيفةوعدلاهذهرهوجمهفننلاننأديكألانكل،ةيطّسوتملاةيخيراتلا
،يداليمسداسلانرقلاىلإ)م.ق(عبارلانارقلانمف،ةينتسيلهلانعاهل
لكثريسيذلا،مالسإلابقلغنيوىرخأةنسفلأينيتسلهلاملاعلامودي
اديعبيورعلانكيملو.ةينامورلاةيروطاربمإلاوردنكسالاهّفلخيذلاملاعلا
ماعلارّوطتلااذهةمتاخيفمالسإلايتأي"لاقنيحةيضرفلاهذهنع
ءانثألثاممرّوطتلةمتاخليلخلاميهاربإةبرجتتءاجامك،ةينيتسلهلل
]26[".ةقباسةليوطةبقح

،ةّصارتمةيخيراتتامغيدرابوبقح،ةبتارتمتايفلأمامأنذإاننإ
لكيفدوسي،تّايمتسيبإ،لوقنريهشلاوكوفلاشيمموهفمانلمعتسااذإو
ءادن،ةدئاسلاةفاقثلالكشددحتةيفرعمةوعد،ررحمُءادنيمتسيبإ
نوبطاختيةربابجلانإ":هشتين:هشتينلوقي،نمزلاربعناسنإلاىلإدوجولا
،ءاغصإلاةكلملرغديهوزعياذهلو.]27["ةرفقملاخيراتلاتافاسملكربع
:وكوفلوقي،ناسنإلليخيراتلادوجولايفايساسأارود،ءادنلاىلإءاغصإلا
يمتسيبياىوس،ةدودحمةيخيراتةرتفيفوةنّيعمةفاقثيفكانهسيل"
يتلاكلتءاوس،ةفرعملكلةبسنلابناكمإلاطورشددحتيتلايه،ةدحاو
امف]28[".ةسرامملايفتمصبرمتستيتلاكلتوأ،امةيرظنيفرهظت
؟اهمسيمبينتسيلهلارصعلامستناكيتلاثادحألايه

ةيخيراتلاتارايهنالارصعوهيتسنيلهلارصعلانألوقلانكمي
،ةينانويلا،ةيسرافلا،ةينوعرفلا(ةميظعلاتاراضحلالكتفتخادقف،ىربكلا
رخآتراهنا،الئاهاينوكاثدح،410ةنسامورطوقسناك.)ةينامورلاو
ريمدتنإ.قيمعيخيراتلوهذيفةيناسنإلاتلخدوتاراضحلاهذه
.امهلّمحتنكمياليحورِهيتوةرارمّفلخي،ةيخيراتةلحرميأيفيسايسلا
دعيمل"طّسوتملاةريحبيطغتتناكيتلاةيسايسلاةلظملاريمدتدعبف
،ةعاجشوقلقبدوجولاىلإنايتإلالبقتستيتلاكلتالإةيوهةيأناسنإلل
برتقيوةيواهلابعربنوكسمهنإ،فوخلاوباجعإلانيبهتيهامحجرأتت
".هبنجتنكميالامرظتني،Unzerstörbaren"ريمدتلانعرّذعتملا"نم
.راهلاشيمريبعتانرعتسااذإ]29[

ثدحشياعركفمّمهأ)430-354(نيطسغوأسيّدقلانوكياّمبر
"نوبيه"ةسينكلافقُسأناك،410ةنسيفف،قالطإلاىلعامورطوقس
شويجلادئاقكرالآديىلع415ةنساهرودبطقستسيتلاو)ايلاحةباّنع(



ةنيدملا"ّصنررحينيطسغوأناكسمخلاتاونسلاكلتنابإ،ةينامرجلا
،ةيهلإةنيدميفءاجرلاعارتخاىلإةيضرألاندملانمسأيلادوقي:"ةيهلإلا
ةوعدلاو،ديحوتلاعارتخاىلإينثولاددعتلانمطونقلاوبعتلادوقيامك
نايب"ةيهلإلاةنيدملا"صنناكاذكه.ةوقنمناسنإلايتوأاملكبهل
"ديحوتقاثيم""تافارتعالا"صننوكيسامك،لمألاوءاجرللٌعارتخاوسأي
ةءارقنكمييتسنيلهقايسيف.ينثولاددعتلانعةبوتنالعإو،ّيلوأ
يخيراتءامتنايأنمرثكأمالسإلاىلإةيفرعمةبارقيفنيطسغوأ
يفلخاد،وطسرأهلإنإ،الثملوقأ.نّيعميركفهاجتالاقفوو".ةيحيسملل
وأ،ديحوتلاءاجامبر.يـبيطخلابسح]30[".مالسإلاءيجملبقمالسإلا
لشتنييكلداع،تتشملايتسنيلهلارصعلاةياهنيفخيراتلاةهجاوىلإداع
.ىربكلاتاراضحلارايهنابقعأيذلايسايسلاسأيلايفةقراغةيناسنإ
تلخدأيحولانايدأةطساوبةلوقنملاةيصالخلاايؤرلا":نإفنوكرأبسحو
دتمملاوألصاوتملايضرألاخيراتللميقتسملاّيطخلاموهفملا)ترولبوأ(
ىتحتظفاحاهنأامك.ةرخآلارادلايفةاجنلاخيراتقيرطنعذئدعب
يـبلسلاههجوفصُويذلاورهقياليذلالمألاكلذىلعاذهانموي
قوفناسنإلاعضييـباجيإلاههجونأنيحيفاذه.بوعشلانويفأب
]31[".ملظلاوبالتسالاو،لهجلاوفنعلاهببسييذلاروهدتملاطوقسلا

ءافتحاريسفتنكميةيفرعملاةبارقلاهذهوقايسلااذهنمض
طوقسلاةجر،ةّجرلاليصافتو،لوفألاثدحبةيديحوتلاةينيدلاصوصنلا
"ايمّايقابدأ"اهفصوبديحوتلاصوصنلكةءارقنكمي،رايهنالاوةياهنلاو
.]32[يتبيلاكوبألافصولابنآرقلاوديدجلاوميدقلادهعلاّجعي،)ّايتبيلاكوبأ(
ناسنإلاّزهيناكيذلاقلقلاوفوخلاءادنلءاغصإلالاكشأنملكشوهو
سسؤييذلايسايسلاريمدتو،يسايسلاءاطغلااذهرايهنادنعيروطاربمإلا
.]33[ةنيدملاةيميمحيأ،دارفألانيبةيميمحلاةقثلا



هتيبثتونايسنلانمءادنلا/ركفلاكاكتفاىلعةباتكلاةدارإلمعت
ايانثيفتوملابةرمّلكيفةددهماضيأصوصنلاةباتكّنكل،ًةملك/اّصن
دهعلاىلعظافحلايفاهدحولةباتكلايفكتالاذهلو،فيشرألا/بتكلا
ةءارقلاىلإةسّدقملابتكلاأجلتاذهل.راثدنالانمةيعامجلاةركاذلاذاقنإو
ّسلكتياذكه.ةركاذلايفىرخأةّرمصنلاتيبثتللئاسوكليترتلاونيقلتلاو
ركفلالاؤستومي.ةيوغلتادحووتايآولمجاياقبيفىرخأةرّمركفلا
يفىتوملللماحلامالكلا،ّيحلاتوصلاريدهرصتنيلةركاّذلانخادمىلع
.ءايحألاريمض

ىلعظفحلاوركّذلاوةوالتلاوةءارقللُباتك،همسانمو،نآرقلاف
،هظفحّمتاملبلقلامالسإ،همسإنماضيأوهف"مالسإلا"امأ،"بلقرهظ"
انهنمو.ّيحلاتوّصلل،ةءارقللماتلاعوضخلاىلإبلقلاةوعدوهمالسإلا
"ّايملع"وأ،ّاينالقعاباطخهفصوبنآرقلا"مهف"ىلإةرصاعمةوعدلكودبت
دجمملاثبعلانعةفالصّلقيالاثبع،ضفرلاودقنلاوشاقنللالاجموأ
ةينالقعلاتالوقمبمختملا-رصاعملامهفللسيل.نآرقلايف"يملعلازاجعإلل"
تادحواهفصوب-تايآلا-ةيوغللاهتادحويفنآرقلاذخأينأالإ-ةيوملعلاو
لباقريغ،نيدلكلثم،مالسإلاف.فلتخملادسجلللماحلاورركتملامالكلا
خّرؤملاُبغرييتلاتافاقثلاءارواميفعضومتيو،ةفسلفلايفنابوذلل
يتلاةّجفلاةيفلسلايواعدلاكلتالف:يلّاتلابو.اهيلإهّدرينأيجولوبرثنالاو
،"نايدأةفسالف"وأ"نييمالسإنيركفم"مهسفنأنعنولوقي،بّاتُكاهبكري
ططشلاكلذالو،ينيديجاجحلقعوأ،ةينيد"ةيناهرب"ءانبعيطتست
ينيدلاسَفّنلالازتخانويجولوبورثنأونوثحابهبجومبلواحييذلايناملعلا
ُرُدجيكلذلدب.ةيفاقثلافئاظولاوتايلآلاوىنبلانمةعومجمىلإمالسإلل
عبقيو،كّرحي،سسؤييذلاتافالتخالاماظننعَفشكلافيصحلاركفلاب
،ىلوألاقفدلاةظحلذنممالسإلااهبّرميتلاةيخيراتلابراجتلالكفلخ
ضّرعتييتلاةلئاهلاةيخيراتلاتاتيتشتلاوتاعييمتلاةياغىلإ،يحولاةظحل



.مويلااهل
نم.ليحتسملادسجلاراركت،فلتخملاراركتوهركّذلاو،ٌركِذنآرقلا

وأتوّصلاقسنوةدواعملاوعيجرتلاءاج.رّوسلايفةرركمتايآلاتءاجانه
يفتاديدرتلاهذهنأ":نوسندورميسكامقرشتسملاىري.ةتباثلاةربنلا
بّرقتو،بللابذخأت،تاعيجرتلاهذهو،عوجّسلاهذهو،ةملكلاوركفلا
هبيحوياماهيفلّبقتيةسولهوميونتةلاحيهةلاحنمهسفنعماّسلا
وهلخدينمدنعمّخضتيامكمّخضتيءاحيإوهو،روّصلاوعاقيإلاومالكلا
.ّايرعشملاعلايفةماقإللةحيرصةوعدنآرقلا]34[".دجولاةلاحيفهسفن

ةّملسميهو،ةيدقعلالئاسملاىلإمالسإلايفيحولاةلأسميمتنت
امهلتسماركفنإفاذهلو،يجولوليفقيقحتعوضومّةتبلاتسيلوةيناميإ
ىلعةينآرقلاةعقاولاحتفينأنكميهدحويجولوطنألافالتخاللابعوتسمو
ديرتيتلاةيقارشتسالاوةيخيراتلاتاقيقحتلاكلتلدبةرمضملااهتانكمملك
ايلقعيحولاتابثإليحتسيامردقبف.ايعضواريسفتيحولاريسفت
ةلأسميحولالظي.ةقيرطلاسفنبهضحدليحتسيامردقب،ايبيرجتو
"رّكذتلا"و"ةءارقلا""رهاوظىلعلغتشينأركفلاىلعوةتحبةيناميإ
وههسفننآرقلاف.ينآرقلاّصنلاهيلعيُنبيذلا"يوغللاءانبلا"و"ةمجرتلا"و
]35[.سكعلاسيلويحولاةعقاوّرسفيام

صن"و"يحولاةعقاو"نيب،نذإسسؤمويئدبم"فالتخا"ّةمث
ىلاوتتّمث.يناثلالالخنمالإىلوألانعائيشملعنالنحنف."يحولا
ىلعهأرقويـبنلاهرّكَذتامك"ركّذلاو""ىّقلُتملايحولا"نيب:تافالتخالا

،هلءالؤهظفحنيبفالتخالانعكيهان،لئاوآلاهتباحصوهيعماس
نيحكلذىلإنوسندورراشأدقل.خلا..نامثعفحصميفيخيراتلانيودتلاو
ّربعيالّيلخادماهلإبيحولالوأيف،رعشيامابلاغناكو":يـبنلانعلاق
ةحضاوةروصببسانتيامالكولتيماهلإلاهنعّفكاذإو.حضاومالكبهنع
يتلاةيخيراتلاتادادترالانإ]36[".هبمهلأدقناكامعمهنهذيف
سسؤملاتافالتخالاماظننماسأرردحنتىلوألاةيمالسإلاةبرجتلاتبقعأ
.باتكلا/يحولاةبرجتل

نأ،برعلانييثادحلانمريثكلاو،يفلسلالقعلامهفيامةداع
،ىلوألاةيمالسإلاةبرجتلااهلتضّرعتيتلاتاماسقنالاوتاقاقشنالاهذه
لقعلانملكنألكلذو،ةيخيراتةدرو،هيتوعايضاهفصوب،ةيبلسةرظنب
تحت،يسايسلانهارلاطغضتحت)نورّكفي(،نييثادحلاءالؤهو،يفلسلا
"ةمألا"نيبضراعتلاةيوازنمخيراتلالمعنوركفي،ةطلسلاّبلطتم



امويؤرجيمل.)ذاّخألاهرحسوفالتخالاةنتفالإ"ةنتفلا"سيلو(."ةنتفلا"و
فالتخالاماظنلتادادترااهفصوب"صنلالمع"و"خيراتلالمع"رّكفتىلع
.ةينالصأةيخيراتةبرجتلكيفيواثلا

لوحيثادحلالقعلاو،رصاعملايفلسلالقعلانمالكزكرمتي
نإف،ّيضَرملانينحلاوفسألاركفوهلوألاناكاذإف،"ةبوبشمةفطاع"
دروساكترالانملهنيامهالك،ؤُّربتلاورّكنتلاويّفشتللاركفموقييناثلا
ىلوألامالسإلاةبرجترّكفينأهنكميفالتخاللاركفنإ.يـبلسلالعفلا
،ةيبرعلاةغللا/ءارحصلاهتنزتخااملامومحماراطشناوايخيراتاراجفنااهفصوب
.]37[ميدهتلاىلعةردقوقلخنمو،نورقةليطةرجفتمةقاطنم

لخادفالتخالاماظنلفشكنعةرابعوه،صنك،هسفننآرقلا
يـبيطخلاراشأدقو،فالتخالاوّرتوتلارؤبوقراوفللريجفت،ةيبرعلاةغللا
هاجتالااذهيفايفسلفاقيقحتعباتينأنودفشكلااذهةبوصخىلإ
الهنأنلعأةغلنعفشكلاسجبني،مالكلااذهعبننم":لاقنيح
يقيزيفاتيمناكمك،ةيبرعلاةغللانإ.ةيبرعلاةغللا:)زاجعإلا(اهتاكاحمنكمت
"جودزملادقنلا"يفيـبيطخلاودبي،]38[".نمؤملاركفيفعمجي،زايتماب
فشكلايفيجولوطنألافالتخالاةيمهألةفطاختاراشإبيفتكيف،اعّرستم
ةيفرظةيسايسلكاشمىلإةلأسملازواجتيامناعرسهنكلينآرقلاماظنلانع
.)خلا...رتراسعومد،يسنرفلاراسيلا،ةينويهصلا(

فشكلاةمالسنبيحتف،يسنوتلايناسفنلاللحملاثوحبقّمعت
يهو،يسفنلاليلحتلاةيوازنم،مالسإلاسسؤييذلافالتخالاماظننع
ةرهاظ"ريسفتةظحل،ةمساحلاةظحللايفهنألب،زاّيتمابةيجولوطناةيواز
نبلوقي،يتنوبولريماهعرتخايتلايئرماللاايجولونيمونيفىلإأجلي،"يحولا

هنماسوئيماراظتناهبلصيفةركاّذلاتناكيذلارّمنتملاليللانأ":ةمالس
كّرحتيزاهجىلإ،راكذتساللةّوقىلإ،ءاقللااذهب،ةأجفلّوحتيدق،راهنلل
"أرقا"رمألعفبأدتبادقُيحولاناكاذإف]39[.راثآلاةءارقدّرجمبهسفنب
كانهةءارقلا،يسنمّصنىركذ،ءورقملل"رثا"ّةمثنوكيناالإنكميالف
ليلىلإتبحسنا،ةركاذلاوملاعلاترجه،ةهلآرثألءافتقاوعّبتتنوكتس
بحسورتتسملءالجتسا،ّبجحتملُفشكالإ،ةءارقلاسيلف،نايسنلا
.بحسنملل

،نايسنلاوةركاذلانيب"قراف"ـكىلوألايحولاةبرجتعقت
،"لطابلا"و"قحلا"نيبةعيطقنعنالعإيحولا.نآرقللرخآمسا"ناقرفلا"و
راهننيبو،هئاشغبةغللا/ءارحصلاّفليذلاليوطلانايسنلاليلنيبيأ



نأناكمإلايف":هنإفةمالسنببسحو]40[.هحوضووهءالجيفركاذلا
،ناسنإلاهككفيللعُجةيريكذتتايآليهلإماظنهتّيلكيفنآرقلانإلوقن
ليللايتيآلوعفمتحتتامالعللةءاّسن)ةيآ(هئراقمالعهسفنوهو
نورقلاسوبحموّالطعمىقبيتامالعللٍماظنيأنأّكشال.]41[)راهنلاو
نذإيحولانكيمل.خيراتلالخادهارجمكّرحتلفالتخالاةنتفيتأتىتح
ّدسلارادجيفريغصلابقثلاو،نتافلابالخنالا،ىلوألاةشهّدلاةظحلالإ
نيبباتكلانوكياذكهو".ةغللايفسوبحملاسوهلازفتسيناعرس،]42[
لوقي(ّقحلااهزاجناىلإةيعاسراظتناةلاحيفةسولهبايغلاوصقنلا
]43[".)قحلاةسولهلاوهكاردإلا("نات"

ةباتكللنكميال،سسؤمفالتخاّةمثاضيأباتكلاىلإيحولانم
،خيراتللةسسؤمةبرجتلكليرورضرّكنتهنإ،مالكللارّكنتنوكتنأالإ
يذلاجزاطلامالكللةيناثلاةجردلانمّقلتوأ،مالكللِناثّقلتباتكلاف
ىتح)رّوسلاوتايآلا(تامالعللماظنوافورحمالكلالّزـنتيامو.يحولاوه
يأ"يّقلتلا"مكحبةيناسنإوةيخيراتةبرجتودغيوةيلاعتملاهءامسّقلطي
طرشنوكيباتكلا".زايتمابددعتلاوفالتخالاناكموهيذلايرشبلامهفلا
.ةمالسنبلوقي]44[".سسؤملاءارتقإاللا

اذهلخادعقومتلاىلعيسكذوثرألا/يدقعلا/يفلسلالقعلاموقي
سّدقمللاناكماهفصوب،ةيلاعتملاةلاحتسالاويئدبلاعانتمالااذه،ءارتقاللا
لقعلااذهّدمتسييلاتلابو،يرشبلامهفلاىلعةعنتمملاةهولألاو،يلاعتلاو
لقعلالواحيامنيب.ةيخيراتلاهتطلسوهتبيه،هتيعورشموهتيعرشاهنم
ريسفتيفاهلازتخاب،ةلاحتسالاوةفاسملاىلعءاضقلاوةوهلاهذهرسكيثادحلا
مهفنيبوهنيبيفرعمباجحىلعىقبيامهالك.ةبرجتللينالقعويخيرات
سسأتي.ةلحرملليسايسلابلطتملاةلئاطتحترّكفيامهالك،ةبرجتلا
نيعمعميلّوأيجولوطنافالتخاىلعتامالعللماظنك)نآرقلا("باتكلا"
اعمنالمعي"باتكلامأ"و"يمألا"ّيبنلانإفاذل":"باتكلامأ"عم،ةمالعلا
نمٍتآصقنلاو.ّيلوأعانتماوصقنىلإايلوأريشيءيشكباتكلانيوكتل
ةوبنلاف]45[".بئاغلاباتكلاقلخيعانتمالاوةءارقلانعزجاعلائراقلا
ريكذتو،ةيجولوطنأةفاسم،ةءارقلعفيهدّمحماهسسؤمبسحاضيأ
،دّسجتلاىلعموقتيتلاحيسملاةوبننعّايرذجافالتخافلتختو،نايسنلاب
هتايحيفدّمحمضاخدقل،هسفنميرمنبىسيعدسجيفةملكلادّسجت
انهنمو،ىلوألايحولااقيزيفاتيمنعامامتةلصفنمةيويندةيخيراتةريس
ةريسلاونآرقلانيبو،ةيندملارّوسلاوةيكملاروسلانيبفالتخالاولصفلايتأي



نيب،)ةعبرألابهاذملا(ةّنسلاومالسإلانيب،هتاريسفتوصنلانيب،ةيوبنلا
لوقعبذخأادّمحمنإفراصتخابو"..اهتبقعأيتلالودلاو،لوسرلاةلود
]46[".افرصاينّابراخيراتاهتفصبهتريسةباتكةيناكمإكرتيملوهيرصاعم



يورعلاهللادبعيـبرغملاركفملاضرعي"حالصإلاوةّنسلا"باتكيف
ءازإ-هلاّيفويقبنمرخآهنأفرتعييذلاو-يناخيراتلاجهنملارظنةهجو
يورعلافشكي.اهيلاعتواهتّيخيرات،ةيدمحملاةوعدلا"ةعيبط"و،ثارتلاةلأسم
نيبةعيطقلا،يخيراتلامالسإللةسسؤملا"ةيخيراتلاةعيطقلا"لمعنعاضيأ
ةعيطقلايهو.ّهلحمّتلحومالسإلاّتبج،ةّنسلاف:"مالسإلا"و"ةّنسلا"
يـبرعلاخيراتلايقبيذلاخرشلاو،هبسح،ةيمالسإلاةلودلاخيراتلةسِّسؤملا
،"يمالسإلايـبرعلاخيراتلا"مهفنكميال.نآلادحلهتادادترانميناعي
يروطاربمإلاقايسلاةصاخ،يملاعلاخيراتلاقايسنمضالإ،يورعلابسح
قاسنأةعبرأحرتقيوهفاذهلو،ةميدقلاطّسوتملارحبلاتاراضحمسييذلا

:ثلاثللانيشدتويناثلاقسنللالامتكامالسإلانوكيىربكةيراضح
ةلمتكملاريغملعلاةراضحمث،ايجولويثلا،اقيزيفاتيملا،ايجولوثيملا

.دعب
توملاو،دوجولاةلئسأنعبيجت،"ةيفاقث"قاسنأةعبرأوأةثالث

يتلاةيفرعملاةمظنألا/تايميتسيبإلايه،ةيريسفتجذامن،ناسنإلاوريصملاو
ايخيرات.)ىطسولاروصعلاو،ةيتسينلهلا،ةينيلهلا(:ةميدقلاروصعلايفتلاوت
،ينودقملاردنكسالاتاحوتفلبقةينانويلاةراضحلاينيليهلارصعلالمشي
نمهتايادبخيرأتنكمييذلاايجولوثيملارصعوهو)م.قعبارلانرقلا(
ينامورلا-ينانويلارصعلاوهينيتسلهلارصعلا.)م.ق16ق(ةيميهاربالاروهظ
رصعلاامأ.زايتماباقيزيفاتيملارصعوهوتاحوتفلاهذههتّفلخيذلا
وهوةثيدحلاروصعلارجفىلإ)م410(امورطوقسنمّدتميفطيسولا
،ةيحيسملا،ةيدوهيلا(ثالثلاةيديحوتلااهتانايدبايجولوثيملاةنميهرصع
.)مالسإلاو

ىلعيلاوتلاىلعتنميهةيفرعملاةمظنألاهذهنألوقلانكمي
يذلانرقلاوهو،م.ق16نرقلانمَءادتبا،نمزلانمتايفلأثالث



ادّكؤمناكاذإو.)ممألابأ(ميهاربإنرقهنأخيراتلاامبروةروطسألالوقت
قنم(ىلوألاةيفلألاىلعترطيسدق)ةيدوهيلاوةينانويلا(ةروطسألانأ

ةياغىلإةينتسلهلااقيزيفاتيملارصعأدبمث.)م.ق4قىلإم.ق16
لكشبةرضاحتيقبةروطسألانإف،)مالسإلاروهظ(يداليمسداسلانرقلا
اقيزيفاتيملاىقبتسكلذكو.يجولويثلاماظنلاو،يقيزيفاتيملاماظنلايفام
الامتكاةيحيسملاتناكاذإو..اذكهوةقحاللاةمظنألايفروضحلاةدتمم
لكلاّكلمتوالامتكاءاجدقمالسإلانإف،ةينانويلااقيزيفاتيمللاجيوتتو
،ينيتسلهلالجّسلالكلةيبرعلاةءارقلاوهمالسإلا.ةيتسنيلهلاايجولويتلا

ةيحيسم،ةيدوهي،ةنيطولفأ:اقيزيفاتيملالاكشألكبروميناكٌّلجس
يفمالسإلاروهظمهفنكميالنييخيراتلاليلحتلاوةرظنلابسحو.ةيسوجمو
الإ،ةينامورلاةيروطاربمإلافارطأنمناكملاكلذوطبضلابرصعلاكلذ
رايهنابقعأيذلايخيراتلاهيتلاوقيمعلالوهّذلاكلذلةّعقوتمةجيتنك
هيتنمهقحلامو،طّسوتملاةريحبيفيسايسلاككفتو،ةميدقلاتاراضحلا
:لوقييذلا،يورعلاةحورطأليخيراتلاراطإلاوهكلذ.ٍساقيفاقثويحور
،ِدعوعمةّيفخةمّدقملضحدوضقنّهلكانيدلثوروملالجّسلاناكاذإ"
نمنذإصانمال،ديدجتابثإىلإدعوصالخلاب،ادبأققحتيالوددجتي
يأ،يلصألاينمّزلاهلاجمىلإ،ددرتنودبويعولكب،لجّسلاكلذةداعإ
رّكنتلاىلعّهلكمالسإلاموقي]47[".ةنسفلأبرّدقملاينيتسلهلادهعلا
حبصتهنمو،اهماثآنمؤّربتلاواهتوصتاكسإواهضقنواهضحد،ةيلهاجلل
.ةلجاعةيفسلفةرورضةملاعلاةركاّذلاىلإّلجسلااذهبحسةداعإ

روصعىلإنايسنلاروصعنمةيناسنإلاجورخيهاضيأةينتسلهلا
ءابآلاوةيسنملالوصألاةظقيرصعو،خيرأتلاونيودتلاوةباتكلارصع،ةركاّذلا
يفلئابقلاوقارعألاوبوعشلاتايوههيفتلّكشتيذلارصعلا،نيسسؤملا
ةيروطاربمإلاتاراضحلاطوقسهّفلخيذلاريبكلاتتشتلاءازإهتاذباهيعو
ناكلكشببوعشلاجزامتتثيحطّسوتملافافضىلعةصاخو،ةميدقلا
ايسآبوعش،دوهيلا،سرفلا،برعلا،نانويلا:ةيعامجلاةركاذللافيخمودبي
لاكشأنمُلكشاضيأنايدألاةجومنوكتدق،خلا..ةشبحلاو،ىطسولا
صوصنيفاهتيبثتوبوعشلاكلتلةيعامجلاتاركاذلااهزرفتيتلاةمواقملا
ةيناسنإلاتداقيتلاةلئاهلاةزفقلاكلتيفةينتسلهلاجئاتنصّخلتت":ةنّودم
هنأينانأءالعتسابوازواجتهيّمسناموهونيودتلاىلإةيوفشلاةرابعلانم
ىتمطبضلابيردنال،ةقباسةزفقاهتروطخيفيزاوتةزفقف،خيراتلارجف
ىلإنادجولاوسحلاّىطختينأاهبجومبناسنإلاعاطتسايتلاو،تلصح



]48[".ةيمالكلاةرابعلا
،ّايداعايبرعًىتفهتايحيثلثهللادبعنبدمحميـبنلاشاع

ةيبرعلاقالخألامراكمنمهصخشيفعمتجاامبشيرقةيتفنعزّيمتهنكل
،ةهابنلاوةعاجشلاوءاكّذلاوءافولاوةنامألاوقدصلا:رظنللِتفاللكشب
ددحييذلايزمرلالامسأرلالكيهةءورملاقالخأتناك.ةصاخةحاصفلاو
يوغللاءامتنالالخادةماقإكسوثيإلاددحياميه،ةيّوهكبرعلاةنونيك
هنباوميهاربإنمردحنتةيوغلةلالسكاهسفنيعتبرعلاتناك.ةعامجلل
تناكناتللانيتيديحوتلانيتنايدلايفرهصنتاهلعجيملكلذنكل،ليعامسإ
تناكيتلاددعتلاوةينثولاف،)ةينارصنلاوةيدوهيلا(،امهينارهظنيبناشيعت
ىلعاذهمهنابوذمدعدهشي.زازتعاورخفردصماضيأناكبرعلاهيلع
نمرثكأ،يورعللةبسنلاب،حرطياموهو،مهقالخأةلاثأومهلصأةبالص
؟مهتغالب،مهبارعإّرسام؟ّيلصألامهنطومام؟اوءاجنيأنم":رّيحملاؤس
]49[؟بتُكتنألبقىتحبوتكمنعةخوسنملاكةتّيبملامهتغل

مكحبةيروعشاللاىنبلاكلتيكلّالثمتمناكادمحمنأّكشال
تناكيتلاةينيدلاتاثارتلاىلعالفطتمنكيملهنأامك.ةأشنلاوةقيلسلا
لبمهنيبأشندقل،يشبحويسوجموينارصنويدوهينم،هرصعيفجومت
راكفألاكلتلكلةّرحقوسوجاّجحلاةلبقةّكمنكتملأ،مهنمادحاوناك
نكيملأ..؟راصمألاوندملانيبالّوجتمارجاتنكيملأ؟فئاوطلاوتانايدلاو
ليلىلإذبتنيواهلزتعينألبقبطُخلاوتاشاقنلاولدجلاسلاجمرضحي
؟ليوطلالّمأتلا

بوعّشلاخيراتىلعاليخد،الّفطتمادبأدمحمّيبنلانكيمل"
.مهنيبىّبرتوأشن.نيينثولاىلعوسوجملاىلع،ىراصنلاودوهيلاىلع،ةميدقلا
دق،]50["مهلزتعيومهنمأّربتينألبق،مهنمدحاوامّدحىلإوهلب
عمسلاعنمتنلاهنكل،ةباتكلاةءارقلابلهجلاةموعزملا"يمألا"ةفصينعت
يئدبلاعامّسللنكيمل.هلثمحيصفوّيكذىتفنعظفِحلاومهفلاوءاغصإلاو
ءاج،نيلوألايناعمنمكبلقيفخسرامأرقا.."أرقا":قطُنينأالإءادّنلل
لصاويسصنيأف،قباسّلجس/صنيفةءارقكاءدبهمساّلديامكنآرقلا
لّيللامالظيف،يّمألاانأ،ميتيلاانأ"..؟نمّزلانمنيدقعلاوطهتءارقدّمحم
امبمكيفاوأانأاهو،تيأرامُتيأروتعمسامُتعمس،ءالخلاةلزعو
]51[".يموقاهمهفيةغلبنادجولايفخسر

نّوكمّلجس.نيجهّلجسيفةيبرعةءارقوهفيرعتلابنآرقلا
ةينثوصوصنو)ةينارصنلاوةيدوهيلا(،ةمولعموةنّودمةيديحوتصوصننم



نيبامتاراضحريطاسأو،ةيسراف،ةيسوجمصوصن(بسنلاةلوهجموةيوفش
تقولايفهشماوهضقنتوهّبجت،هّكلمتت؛املجّسةءارقلكنإ.)نيدفارلا
ةيحيسملاّكلمت،هللهميسجتضقنويدوهيلاديحوتلاّكلمتنآرقلاو،هنيع
.ةيهلإلاةيددعتلاوةيسوجملاوةينثولالاكشألكضفرو،اهثيلثتضقنو

أشن.ةئيهةيأيفدّسجتيالو،ىُريالوىري،دحأدحاوهللا
هّبشتلكنمهلإلاهيزـنت،ينارصنلاويدوهيلاديحوتلاىلعةديازمكمالسإلا
هنأ،موصخلامجلتسيتلاةديحولاةيقطنملاةقيرطلاوههيزـنتوأّلثمتوأ
امدنعامالسإُمالسإلانوكي":ةيديحوتلاميهاربإةبرجتلةيبرعةداعتسا
ءانثأدّمحمةنحملالخنمميهاربإةبرجتءايحإةحارصوقدصبىّخوتي
مالسإ،ةءاربلاوناسحإلامالسإيّكملامالسإلاكلذناك]52[".ررقملادمألا
بتكونآرقلارّوصي،يحولا/ءادنلليئدبلايّقلتلاةمدصوىلوألافشكلا
يـبلسعوضخهفصوبيّقلتلليلصألادهشملاوةمدصلاكلتاّهلكةريسلا
امنإ.]53[هنمبرهيناكامردقب،هءاروىعسيدمحمنكيمل،ءادنلل
دادتراويوغلعجرحبصيس،لئاهلليضرمعوضخوةعيرمةيحورةمزأكأدب
،ةقيمعةيحورةّضرلاجالعناكمالكلانأودبي،ةلاحلاسفنلّرمتسمّيصن

ةعيجرت،ماعلاهاحنميف،نآرقلا":روهظلااهضارعأدواعتةرمّلكيف
ةعّورمةمدصىلعةفينعةّدر،ةدحاوةمغنلةيمانتمةعراستم،ةددجتم
.ملأريغنمٌفشكال]54[".لهذمفشكو

ةيصنلاتاقايسللئجافملاّعطقتلاو،بانطإلاو،راركتلايتأيانهنم
اقايرتودغينيح،قمعأيحورزازتهالاضَرعمالكلاودغينيح،نآرقلايف
رصمبيـبنلا/درفلاريصمجمدتةيدرس،امةيدرسلبّقعتو،اضيأاجالعو
اموهنآرقلانوكينأيورعلادعبتسيال،اذهل.انمردحنييتلاةعامجلا
اعوفدميـبنلاهضاخّدجوثحبنملهذملافشكلاكلذنعسجبنا
تايجيتارتسايفةجمدماضيأنوكتدقسجاوه،]55[ةيعاواللاهسجاوهب
دعبيـبنلانأةطاسببنولوقيالاذامل":هسيسأتددصبناكيذلايسايسلا
،هموقنيبةعئاشةياورليصافتبّقعتيفّدج؛فشكناامهلفشكنانأ
،نكيمليتلاو،ةيبرغلاةيماسلالئابقلادارفأنورقذنماهظفحيةياور
]56["؟ةمهبمةصّخلمالإاهفرعي،هموقيقابك

ثيح،صنلاتايوتسميفنيابتلاكلذريسفتنكمياضيأانهنمو
ةروس"لثمددحمعضاوميفةعيرمةيلامجةلاهىلإدّرسلابولسأيقتري
يوريللاذتبالانمةجردىلإبولسألاضفخنيو،"فسوي"وأ""ميرم
روسلاوةيكملارّوسلانيبرهابحوضوبزّيميامّبرفالتخا،ةينتورتايموي



.اهمومعيفةيلاّجسوةيلادجةيقيقحترّوسو،ةفيثكةيفشكرّوسنيب،ةيندملا
مالكنعدجولامالكفالتخاوه،ينيدملانآرقلاويّكملانآرقلانيبفالتخالا
ميظنتلاةدارإنيبو،ةّرثةيحورةلاحلةعيرملاةدباكملانيبفالتخا،دقفلا
نآرقنيبفالتخاهنإ.ناطلسلاوةلودلاوةوقلاةدارإ،يسايسلا
قاشتمانيبو/بيلصلاىلعحيسملاءادفنيبفالتخا.ءاهقفلانآرقو/ةفوصتملا
نيبو/رّرحملاةنونيكللءادنلليصأّقلتنيبيجولوطنافالتخا.هفيسلىسوم
.نئاكلاتمصليّودملاورفاظلامالستسالا

تايآ،ةسايسلاوعمتجمللةمظنملاتايآلابلغتةينيدملاروسلايف
سيسأتهضرفياملايعيبطكلذناك.ةسايسلاوبرحلاومكحلاو،ثيراوملا
ةروس(فيسلاةيآوداهجلاروسدجنةأرجرثكأ.ديدجعمتجمءانبوةلودلا
روذبلمحتتناكاهسفنةنيدملاىلإةرجهلاةركفنأيورعلاّجري.)ةبوتلا
ةيروطاربمالاموختىلععقييروطاربماُءاضفةنيدملاف،يسايسلاعورشملا
.يسايسللةدالولاطورشلكّرفويهّنكلةينامورلا

لدجلااذهضاقنأىلع،ةلماكتمملاعللةيؤرك"ةّنسلا"تلّكشت
ىلعينيدملانآرقللٌراصتناةنسلا،ةنيدملانآرقوةّكمنآرقنيبيخيراتلا
.نآرقلليسايسويهقفليوأتىلعموقتةّنسلانأيهوطيسبببسل،يّكملا

نيبةّنسلاقسنلّكشت،يـبنلاةافوابقعأناذللايناثلاولوألانرقلايف
،ةعبرألابهاذملاةمئأوةيدمحملاةريسلابّاتكو،ثيدحلاةاورو،نيّرسفملا
لب،الثميعيشلابهذملالباقميفيّنسلابهذملاينعتالانه"ةّنسلا"و
يسكذوثرألاليوأتلاومهفلاكلذينعت
فلتخينملكيصُقتيتلاةيداحألاةرظنلاكلت،يـبنلاثيداحأونآرقلل
ةّنسوهاضيأةعيشلاف،يلاتلابو،اهلبقناكيذلامالسإلابجتو،اهعم
راكتحاو،ةينيدلاةقيقحلليسايسلاّكلمتلايهةّنسلا.ةداضمةّنس،ىرخأ
.مراصيهقفويتوهالطخنمضةيريسفتلاةطلسلا

لوقنمةفلتخملاكشأعارتخاىلإةقيقحللراكتحالكيّدؤي
ىمانتت،ةفلتخمتاباطخيّنسلاباطخلامهاصقأنملكيّمني،ةقيقحلا
ماكحألانوطبتنسييذلااهؤاهقفةّنسللناكاذكه.زكرملكلوحشماوهلا
ثحبنمماهوّملكتماهلناكو،ةيوبنلاةريسلاوينآرقلاصنلانمةينوناقلا

ىلعةفلتخمتاباطختأشناضيأنكلو،هلصفوسّدقملامالكلالصايف
اذإ.مالكلاملعوهقفلانمةينوكرثكأتاباطخفّوصتلاوةفسلفلا:شماه
نإف،كلذيفينوكلاقفألبرعلاةقناعميفُةقيرطهرهوجيفمالسإلا
ناك.ةيبوعشوةيموقتّابطمىلإةيوغللاةينوكلافقسلدادترايهةّنسلا



:يورعلالوقي،يمالسإلاّملكتملاويـبرعلافوسليفلانيبفالتخالاوهكلذ
]57[".هتبقحوهتعامجفوسليفّملكتملاو،هنامزوهتمأّملكتمفوسليفلا"

،ةيرهوجلاتازيامتلاوقراوفلاهذهبةظفتحمةيبرعلاةفاقثلاّتلظ
تايصخشلايهفّوصتملاوفوسليفلاو،ّملكتملا،هيقفلاتايصخشتيقب
وأناتيصخشعمتجتدقو،يـبرعلاخيراتلالمجميفةمّكحتملاةيموهفملا
.اهتيلالقتسابةظفتحمىقبتفئاظولاّنكلدحاورّكفمصخشيفثالث
جهوتّرسوهزيامتلاىلعظافحلاولالقتسالااذهنإفيورعلابسحو
قوفزفقلانإ":اهلوفأبلّجعتاقورفلاهذهرايهنانأامكةيبرعلاةفاقثلا
،ايجولويثلاءايحإىلإامإوةفسلفلاتومىلإامإيّدؤيلقاعتملاّملكتملاسأر
]58[".ّايمويهسملناماذهو

قحاللاخيراتلايفةّمجتادادتراسسؤملافالتخالااذهلنوكيس
،ةنايدلاسسؤمدعبةرشابممستريسيذلافالتخالاكلذطقفسيل،مالسإلل
ماظنلكلبهتحورطألكيورعلاينبيامك"مالسإلا"و"ةّنسلا"نيبيأ
تاّتتشتلانمليوطُخيراتسسؤملاخرشلااذهنعىلاوتيستافالتخالا
تاحوتفلاووزغلابلفاحُخيراتاضيأنكلو،ةيمادلابورحلاوتاقّزمتلاو
كلتلكقرتخيمالسإلاءادنىقبيسوتايروطاربمالاولودلاو،تاراصتنالاو
مدهيام":سكنوفلارئاطكهدامرنمضهنيوقرتحي،نايرأطيخك،عئاطقلا

فلخيرصم،تتُشيومزهيملنميديأىلعوكانهاددجمديشيانه
وفقينيد،ىرخأّمضتةفاقث،ىرخأيسنتةغل،رخآدرطيبعش،رخآ
.ردقلابىضرلاوّربكتلاذبنىلإةوعدلا:ةدحاوةصالخلارودلكيفو،رخآ
]59[

ىربكةساجبناوةروثناكهلمجميفمالسإلانأىلإيورعلاصلخي
ىلعهلكلكبيقلملانمّزلادومجرسكيةركاّذلاطاشنهدحو،ةركاّذلالمعل
ةيميهاربالاءدبذنمامبر،ةليوطنورقلعّمجتامنأودبي.ءارحصلالهاك
البةركاّذلاسوهقلطأو،برعلايلايلنملوزعمليليفةأجفقلفنادق
اذهل،ةيلمعلابيعولانودنمّزلاسكعىلعةّوقلايهةركاّذلا":ّفقوت
يتأتلب،اءدبةيادبلاةطقنّلثمتال،ةلهولوألودبياملافالخوببسلا
]60[".تافتلالاوفقوتلابيعولادعب،اقحال

،ةيناخيراتلكدودحيهيورعلاةحورطأةصالخنألوقلانكمي
ةيناخيراتلاينعت،اهلاّيفويقبنمرخآهنأهسفنيورعلافرتعييتلاو
ةكّرحمحبصتثيحبةركاذللعّمجتويعوللمكارتهفصوبخيراتلامهفانه
،اهقمعيفةيناسنإةعزـنيهةيناخيراتةعزـنلكو.اهلةّرسفموثدحألل



نأينآرقلاثدحللوأيمالسإلاخيراتلليورعلاةيؤرىلعبعصياذهلو
تايلوحلاةردملةيوينبلادعباموةيوينبلاتابراقملايفءاوساهلادنسدجت
،ناملألاةفسالفلاهحرتجايذلايجولوطنالافالتخالاركفيفوأةيسنرفلا
)....(ناكعوضوميأبالوناسنإلابخيراتلاطبتريال":سورتسيفيللوقي
يتلاةلداعملاكلت،ةيرشبلاموهفمبخيراتلاموهفمةلداعمضفربجوتيو
ةعزـنلاريخأاذالمخيراتلارابتعايفلثمتي،نّيعمفدهلجأنمضرفت
]61[".ةيلاعتمةيناسنإ

فالتخالاركفنعهعافدضرعميفيـبيطخلانأدجناذهلو
امجسنمّالكاهفصوبةيبرعلاةيوهللهّوصتةّصاخ،يورعلاحرطمجاهي
نولذكلشياوناكةيجولوبرثنألاتاساردلالكبسح،لئاوألابرعلاف،الصاوتمو
ادحاوايخيراتّاطخةبورعلاتسيلاذهلو،ةينثإّةيوهسيلوةيوغلّةيوه
تانّجهتلاوتاّعطقتلانمخيراتمهلب،ةيموقلاةيجولويديإلادقتعتامك
يـبيطخلاانربخي،ةدحاوةقتوبيفاهدّحوتنأةركاذيألنكميالددعتلاو
ةيوهللاهتنامأوههذهيورعلاةيناخيراتمدهيامنأ":يورعلانأ
يورعلاطلخيانهنمو.دوجولالئاسمنمةجذاس"ةلأسمل"يأ،ةّيشحولا
نيب،فالتخالاركفوةيفاقثلاايجولوبورثنالانيب،نيرخآلاو"ريغلا"و"رخآلا"نيب
]62[".يخيرأتلاويخيراتلا

ةلأسمليورعلالافغإنإفيـبيطخلالثمسّرمتمدقانلةبسنلاب
.ةيجولويديإلاتاباسحلاةيفصتلةيرظنةوجفّلثمييجولوطنألافالتخالا
،دوجوملاودوجولاةلأسميورعلاىسنيةجاذسةيأبف":انهيـبيطخلالءاستي
يورعلاةيجولويديإنإ.ةيبرعلاةفسلفلايفتحُرطامك،فلتخملاوفلتؤملا
ركفلاكّرحيناكيذلاةيوهلابسوهلانأودبي]63[".اهساسأيفةراهنم
يجولوطنالافالتخالاةلأسمهنعبجحدقٍنرقنمرثكألرصاعملايـبرعلا
ىلععّشملااهءوضحتفيفاضيألب،ثارتلاةءارقيفطقفتسيلاهتيّمهأو
.لبقتسملاريكفت



ٍفاكلكشبانرّكفله...؟لصألاىلإةدوعلايفةبغرلالصأام
يأ؟ةيسفنليلحتةيحاننملوصألابيعامجلاسوهلااذهو"لصألاسجاه"
يخيراتلاىنعملابةتباثلوصادجوتلهمث؟ضرملاوةّحصلارايعمنم
نماهّلثمتّمتيةيبدأتايدرسهنوكودعيالرمألانأمأةيخيراتلاةقيقحلل
يتلاةملاعلاتايبدألانيبقرفلاامو؟ةيخراتةقيقحاهفصوبنيينمؤملافرط
يتلاةيناميإلاتاوصألاكلتولصألاةصقنعةيخيراتلاةقيقحلايفنلواحت
؟اهتابثإلواحت

يسفنلاليلحتلاروظنمنمةينيدلاةرهاظلاةءارقعورشمموقي
ديورفدنومغيسهنّشددقناكيذلا"لوصألالييخت"ـليثحبلاّطخلاىلع
،1939"مهولبقتسم"و)1938("ديحوتلاوناسنإلاىسوم":يـباتكيف
يفةءارق،لوصألالييختبدصُقيو،"وباتلاومّرحملا"ةحورطأىلإةفاضإلاب
ةيوهلارودأعيزوتلةيّصنةيجيتارتسااهفصوب،صنلا/يحولا/بألا/لصألاصصق
كالتمايفةيناسنإةبغرنعفشكيايبدأالايخيأ،لصألاو
،اهدينفنتيغبنيةقيقحلايعّدتةصقاهنوكنمرثكأ،بيضقلا/ةطلسلا/لصألا
مّدقاملكولصألانعليقاملكنأ":ةمالسنبيحتفنلعياذهلو
رّكذتنمةيناسنإةعومجمنّكميابدأنوكينأودعيالةقيقحهنأىلع

يعّديثحابوأرّكفميأف.هّيعقاوىلعضبقلانكميالو،عاضدقءيش
يعامجلانايذهلايفمهاسيذوعشموهيلصألايعقاولااهكاردإناكمإ
]64[".لصألاب

يفانيكملازياللصألاوحنعوزـنلانأودبيىرخأةهجنمو
ةيفسلفةقرافميهو،ثيدحلارصعللةيفاقثلاوةيجولوطنألااياوزلالك
،ةددعتموةريثكةعنقأتحتمهبمملحكلصألاوحنعوزـنلادوعي.ةركام



وهف":ينيكسملايحتفلوقي.زايتمابةيسفنليلحتةلكشملالعجياموهو
امردقبةيوبألالاكشأنملكشيأةمواقمىلعّرصيامردقب)رصعلا(
كلذلو،دحألةحيرمدعتمللوصألانأالإ،هلوصأبةيمومأةقالعيفقدصي
الةريبكةبوعصّةمث،ملحلاىلعةردقيأالبةيسنموريهةيلوصأّلكف
]65[".اعمةلاصألاوةيرحلانيبعمجتنأنمعنمتلازت

لواحت،لصأللىربكتايدرسثالثامومعمالسإلاونآرقلايفرتاوتت
ةصقو،ءاوحومدآةصقيهو،ةنيعمةيجيتارتساقفوةطلسلا/فّرشلاعيزوت
اهيلإفاضت،دمحم/ةنمآ/بّلطملانبهللادبع"ةصقو،ليعامسإ/رجاه/ميهاربإ
صصقلكايدرسديعتستيتلارايرهش/دازرهش:ىربكلابرعلاةياور
درسلايفىرجيذلاام"،قراخّيصنءاكذباهحرسمتوحرجلا/لصألا
ةّيقروهللادبعنيبو،ةراسوميهارباورجاهنيبو،ءاوحومدآنيبيديحوتلا
]66["؟رايرهشودازرهشنيبو،ةجيدخودمحمنيبو،ةنمآو

اهفصوب،هذهلصألاتايدرسعميطاعتلانمةمالسنبرذحي
عئاقولاتناكاذإاملوحةيجولوليفتاكحامميفلوخدلاو،ةيخيراتعئاقو
اهنأمأ،ةسّدقملابتكلايفتدرويتلاليصافتلاسفنبلعفلابتثدحدق
ناعزانتي)يناخيراتلاو،يسكوذوثرألا(نافقوملاالكاذإ،فلاخملكشبتعقو
كالتمالجأنميجولويديإلاعارصلااهقوفرودييتلاةيضرألاسفن
ردجيكلذلدب،ايووه/ايسايسهفيظوتوهيلعذاوحتسالاوبألا/لصألا
َءاشنإو،ابدأاهفصوبلصألاصصقعميطاعتلايسفنلاللحملا/ثحابلاب
ققحملاةمارصباليـبدألادقاّنلاحرمبهعملماعتلابجوتي،ايرعشوايلامج
.يجولوليفلا

اذهلريطخلاعبّاطلاهنهذىلإردابتيامناعرسكحاضلانأالإ"
،دقحلاوةناهإلاوميّضلارعاشمهايانثيفلمحيهنأل،لصألابفغّشلا
يفّدحلااذهىلإةطرفملاةبغرلاىلإ.ةيمانتملانئاغضلانمةمراعتاجومو
ةنمزألانمعيرملاماقتنالايفةبغرلانمولختنأنكمياللصألابقاحللا
]67["ةثيدحلا

يأناسنإلايدبيمل،لتاقلاةثادحلاءادوهلصألاءادنوكيامبر
هدّرمتنلعيامردقبانرصعنإ.انرصعناسنإلعفامكلوصألابسوه
يضرمنينحوحنسكتريامردقبةيديلقتلاطلسلالاكشألكنعهلاصفناو
يهامردقب،زايتمابةيسفنليلحتةلأسميهلوصألاةلأسمنإ.لوصألاىلإ
،ةّماعفالتخالاركفويجولوطنالافالتخالاباصأيتلابايغلاقزآمىدحإ
امردقب)رصعلا(نأ":ةفاصحبينيكسملايحتفيسنوتلافوسليفلاظحالي



ةقالعيفقدصيامردقبةيوبألالاكشأنملكشيأةمواقمىلعّرصي
ةيلوصأّلكفكلذلو،دحألةحيرمدعتمللوصألانأالإ،هلوصأبةيمومأ
نمعنمتلازتالةريبكةبوعصّةمث،ملحلاىلعةردقيأالبةيسنموريه
]68[".اعمةلاصألاوةيرحلانيبعمجتنأ

نمةمالسنبيحتفهبيلدييذلاحرطلاةهاجوعبنت،انهنمو
دوعلاةرؤبيهو،انرصعيفارتوترؤبلارثكأىدحإيفدقنلاماهسهيجوت
ملاعلايفبابشلابطقتسييذلالوصألابيضرملاسوهلااذهو،لصألاىلإ
ادقحاضيأسكعتلصألاىلإةدوعلكنإ،ةثراكلابرذنيلكشبيمالسإلا
ءازإاريرماطابحإسكعتو،ةرصاعملاةايحلاةقيرطلاهركورضاحلاىلع
صلاخلايفنلانمةأطوّدشأنامرحلاةرارموكاهتنالاةرثكنإ،انرصع
ملوعميمالسإملاعيفاهلمكأبالايجأهشيعتاموهو،ةايحللطيسبلاو
ةلواحمىلإهبيّدؤيايتاذىغلمهنوكنمناسنإلالجخ":ّماتِلكشب
اذإاميفرظنلل،هءارواميفلصألانعثحبللهرضاحيفملاعلايدافت
]69[".دعبدصويملةقيقحلللوألاسودرفلاهرابتعابلصألابابناك

سردنم،ةينيدلاةلأسملليسفنلاليلحتلاحرطةهاجوعبنتامك
ملعلاققحاّملكعجارتينيدلانأمعزتيتلاةيوملعلايواعّدلانمرذحلا
لمعيلب،ةيدوجولاناسنإلاةلئسأنعةباجإلايف،رثكأةيريسفتبساكم
قطانملاىلإناسنإلاديبذخأيوةلئسألاهذهقيمعتىلعيسفنلاليلحتلا
عنتقننأاضيأنكميال":ةمالسنبلوقي،هتنونيكنمةكلحدشألا
الانتيضرفبسحنيّدلاف.نيدلاعجارتملعلادجواذإ:رشابملاريسفتلاب
نماديقعترثكأىرخأةرهاظلالحنالاوّلحنيلب،ةلاحلاهذهيفعجارتي
اهفصوبلالحنالااذهاياظشنذإيسفنلاليلحتلاعباتي]70[".عجارتلا
،نورقذنمنايدألاهتنبيذلا"ملاعلا"ىلعىتأيلخادراجفناتافلخم
اياظشىدحإاهفصوب"نآرقلليملعلازاجعإلا"ةرهاظىلإةمالسنبانّهبنيو
نمعبني،نايذهلكك)يملعلازاجعإلا(وهو":لخاّدلانممالسإلاراجفنا
]71[".لخاّدلانمراهنادقامجراخلانمممرينألواحيوريمدتقلق

ةقعصوأةمدصىلعلعفةّدرك"يملعلازاجعإلا"مهوموقي
تازجنملاوةيبرغلاةراضحلاىلعةرخأتملاهتقافتسايفمالسإلااهلضّرعت
ءانبيفاهلمكأبنورقذافنتسابالإاهكرادتنكمياليتلا،ةلئاهلاةيملعلا
ةيعامتجالاةينبلالخادليحتسمهبشوأارّذعتمادباموهويملععمتجم
بلقىلإّرتوتلاوبارطضالاةمدصلاهذهتلخدأتامدصلالككو،ةيمالسإلا
ةهجاوميفةنمؤملاتاّذلافذقييذلابارطضالا،مالسإلايفينيدلاناميإلا



:؟ةينيدلاةقيقحللةفلاخم)ةقيقح(ىلعملعلافشكيسله:يعقاولاءارع
فدهييتلااهسفنتاياغلاىلإفدهيملعلانأهدافميذلامهولانإ"
نعلزانتلالوكوتوربىلعروبحوحرمبعيقوتلاةباثمبوهنيّدلااهيلإ
الإيدؤتنأنكمياليتلايعقاولاةقيقح.ّيعقاولاةقيقحةدئافلءامسألا
]72[".هبحومسملافنعلاىلإ

،يسايسلامالسإلا:مالسإلاراجفنااهّفلخيتلااياظشلايهةريثك
،فنعلاوفّرطتلا،لوصألاىلإةيضَرملاةدوعلاوةيلوصألا،يملعلازاجعإلامهو
دجتالف،بارطضالافعاضتاّملكهيلعطغضلاّمتيقيمعيسجرنحرجّةمث
ىلإةدوعلاو،عقاولاّرتوتمامأ،صنلاةيفرحىلإةدوعلاّالإةنمؤملاتاذلا
جارجرلاءاضفلامامأىمعألاقايسنالاو،لبقتسملاةيبابضامألصألاحوضو
مدع"،ةيلاينلوكلادعبامةيوهللةيسايسلاىنبلاةشاشهمأ"ةّمألا"ـل
دجوي،ةثيدحلاةيوهلابارطضاىلعةمالعناكملكيفيهتاّذلاةهادب
ةيضقليسفنلاليلحتلاحرطيفو]73[".هرمأىهتنادقمالسإنذإ
دوجولايفيسايسلالغلغتيىدميأىلإاضيأفشتكن،ةيوهلا/صنلا/لصألا
ةيفيكلاوهلب،عومجللليقعتوميظنتدّرجمّيسّايسلاسيل،يناسنإلا
هريمدتنوكياذهلو،يفاقثلاهملاعيرشبلانئاكلااهبنكسييتلاةيساسألا
ّدلوينأّدباليسّايسلاريمدتنإ":ايجولوطنأابارطضافلخيتاذللاريمدت
.ةمالسنبلوقي]74[".رشبلاةماركرّمدتةوسق

ىلإةدوعال:ةّحلمًةجاحيسفنلاليلحتلالمعنوكياضيأانهو
تايفنملاهذهىلإفيضنو،عقاوللراكنإالو،نهارللعوضخالو،نذإءارولا
ىلإعامتسالا:يهويناسفنلاللحملالمعاهيلعموقييتلاةيباجيالالاعفألا
يفةنوعطملاتّايّوهلاعزف،]75["..هروصليلحتو،سأيلاةيمستو،عزفلا
روصو،ةيزمرلاوةيعقاولاتاراصتناللىشطعلاعومجلاسأيو،اهتيسجرن
،نيّدلاةدوعدهشنملاننإ".بألا/صنلا/لصألاىلإةسئايلاةيساكترالاةدوعلا
ىهدألالب.ديدجنمهتدوعنعثّدحتنىتحّطقدعتبيملنيّدلانأل
ةقيرطبهريدختّمتيذلامئانلاكاروعذمقافتسامالسإلانأكلذنم
]76[".موّنلاوةظقيلانيبوهوملاعلاصّحفتيّلظو،ةيعانطصا

،ةراسوميهاربإورجاهنيبو،ءاوحومدآنيبيديحوتلادرسلايف
،رايرهشودازرهشنيبو،ةجيدخودمحمنيبو،ةنمآوةّيقروهللادبعنيبو
كرتلاوةبهلا"تايلآيهو"نوناقلا/لصألاةعانص"يفةيعاواللاتايلآلارركتت
)Don/Abandon(ةيحضألاسقطرّذجتيةبهلايفف."ةديعتسملاةيمستلاو
لوقي،ةحيبذلانإ"،راثدنالاوفنعلانمةعامجلايمحييذلاحئابذلاو



ةعامجلايمحت،نييجراخاياحضهاجتايففنعلابفرحنتذإ،راريجهينير
قاقّشلاروذببطقتست،ىرخأةرابعباهنإ.يتاّذلااهفنعةلئاغنماهرسأب
]77[".ايئزجًءاوترااهيلعاهضرعباهديدبتلاديهمتةيحضلالوحةرثعبملا

لتق(ةيحضألاوةبهلارصنعةيديحوتلالصألاتايدرسلكيفدجناذكه
ةيحضأبلادبتسالامثقاحسإ/ليعامسإبميهاربإةيحضت،ليباهلليباق
ليطعتلكيفو)..ةقانةئامبهللادبعهنبالبّلطملادبعءادتفاو،ةيناويح
ضفر(:ليتقتلاوفنعلامامأاضيرعلاحملاحسفيةيحضألاةبهلفقووأ
نعرفسيصالخإبةيحضتلاوةبهللةيدأتلكنأامك.)ليباقةبههلإلا
لدبيحولا،)دازرهش(توملالدبمالكلا،نوناقلا/يحولا/مالكلابةيهلإةباجتسا
نونجلاثيح)ميهاربإ،ليباهةّصق(فنعلالدبنوناقلا)دمحم(نونجلا
نيتاهل،كّرتلاوةبهلا".ةعامجلاراثدنالةيئاهنلاطوطخلاتوملاوفنعلاو
يجشملالآملاو،نبالاوبألليديحوتلايجولوتنألاساسألايفرودنيتملكلا
امب:رخآلانمامهنملكرادحنافشكنيتوملاوّبحلاطبارتيف.امهتيلدجل
دنعالإدجويالّيرذجلاكرتلانأامبو،ّبحنوددجويالكرتلانأ
]78[".توملا

لّفطلاضّرعتييلصأثدحوهوداعتسملاكرتلاوهدجويامنإ
،يجولوطنألاىنعملابقلقلا،قلقلالصأنوكيو،ةيبيدوألبقامةلحرميف
ينعتةملكلاهذهفaban-donكرتلاضرتفيDonةبههفصوبدوجولاف"
طمنىلإةعّدلاوُكرتلايمتنيامك]79[".ةدالولا"ةيلفسلاةبهلا"اقاقتشا
دوجوملااهكرتيفةنونيكلاةّصاخصخأيهيتلاGelassenheitةنيكسلا
،بألا/لصأللمالسإلاةيدرسليجولوطنألاساسألاةعّدلا/كرتلالّكشي.دجوي
اكرتاهلفطوةكورتملارجاهف"،برعلاوبأليعامسإيـبنلاكرتةصقباءدب
انيعونعرظّنلاعطقب،ةيناحورلامالسإلاةبرجتىلعامهتمَْصبّكشالو
براجتبةنخثممالسإلاسسؤمدمحميـبنلاةايحنأامك]80[".مويلاكلذب
ىلإدهعأّمث،دلويملوهوهدلاواهلبقو،اريغصهتدلاوتّيفوتدقف،كرتلا
هتئشنتلكمستلكرتلابراجتىلاوتتاذكهوتّيفوتامناعرسةعضرم
.)حارشنالاةروس(كلتكرتلاةبرجتفيصوتيفتلزـنةينآرقةروسنأىتح
مستس،ةداعتسالاوضيوعتلاىلعميمصتومزعوةّوقىلإكرتلابراجتلوحتت
سسأنمريثكلااضيألبةنايدلللوألاسسؤملاةايحطقفسيلاميف
ةّوقلاهذهلصأدوعيو":كرتلابراجتنعضيوعتلااذهبعبطتسمالسإلا
لكاهقوذينأّدبالةاناعميهو،كرتلادئادشنميلوفطلاعزجلاىلإ
]81[".هتايحيفصخش



قايسنمصنلقندّرجمةمجرتلاتسيل،ةمجرتلاةلأسماضيأّةمث
يفةمجرتلانإلب.ريثكلادقتعيامك،فلتخميوغلقايسىلإيوغل
ثحباضيأةمجرتلاو،رخآبعشثارتعمقيمعراوحوِّقلتاهساسأ
انربخي،ديلوتةكرحهنإ،ةصاخلاهتغللخادمجرتملاهعباتيقيقدقيقحتو
،ىرخأةغلحورىلإركفلالمعلقنّمتيامنإ،ةمجّرتلاب":هنأينيكسملا
امنإلّوحتلااذهنأديب.هنمصانماللّوحتهيلعأرطيوهّةمثنمو
يفةلأسملليساسألاعضولارهُظيدقهنوكةهجنم،ابصخحبصينأنكمي
رثكأانسفنأنحناهءازإبريصننأىلعاندعاسيوهكلذب،ديدجءوض
]82[".اهدودحمسريفرثكأّفطلتننأواراصبتسا

اعقومُّلتحيناكلوسرلانإفةلأسمللةمالسنبليلحتبسحو
ةيحيسملاوةيدوهيلاتاثارتلاوةينيدلابتكلاوتاغللانيباّزيمتماينيب
سجبني،ادّرفتمامجرتمهنملعجيايفاقثوايوغلاعقوم،هلوحةئباصلاو
هحتفييذلا،Lichtungءاُضملالخادنمنذإلخادناقرفلا/نآرقلا
لوسّرللّنأوهديكألاو":تاغلاذكهلءاقتلالكنيبيجولوطنألافالتخالا
هانلعجولو":دّكؤينآرقلانأامب،ةلأسملاهذهباّداحايعومالسإللسسؤملا
.)41/44تلّصف("يّبرعوّيمجعآ،هتايآتلّصفالولاولاقلّايمجعأانآرق
]83[

لزتختنأاهنأشنمةيلازتخاةعزـنلكنمرّذحيةمالسنبنكل
ُرمألانألب.هتغليفصوصنلللقانمأمجرتملمعدرجمىلإةّوبنلا
ديلتلايديحوتلاثارتللّكلمتوكالتماناهرب،ريثكبقمعأةرهاظبّقلعتي
ربتعيوّكلمتلااذهبيفتحيلب،كلذيفخيالنآرقلاو،)ميهاربا(نمّدتمملا
مجرتملا-بأللةغيصءازإانهانسلأ":قالطإلاىلعهتاساسأقمعأةيميهاربإلا
)ميهاربإ(نيوكتلا-بأةباتككالتمانمبألااذهنّكمُت)دمحميأ(
،خسنلالّجسبالو،سابتقالّجسبانهرمألاّقلعتيال؟ديدجنماهميدقتل
يفهللاءامسأنممسابانرّكذيلّبقتوهو،ظفللّيمحرلالّبقتلالّجسبلب
هللامساب:هركذبءيشلكّلهتسيونآرقلاروسلكهبئدتبت،مالسإلا
لصاوتهيفّىلجتي،بألاةباتكبحاقلإدبمبرمألاّقلعتي،ميحرلانامحرلا
]84[".نآرقللىلوألاروطسلاذنمهدجنظفللاوةايحلانيب

كلتيهديورفذنميسفنلاليلحتلايفتاحورطألافرطأنم
تايبدألانمريثكلاتبتُكدقف،يسفنلاليلحتلاوةيميهاربإلانيبطبرتيتلا

كاجلو،تاّرمةّدعةلأسمللديورفراشادقو"يسفنلاليلحتلاةيدوهي"لوح
برغألانكل.]85["فيشرألاءاد"باتكيفةلأسملايفيّرثشاقناديريد



نيحةيميهارباللةيدمحملاةداعتسإلاىلإهيبنتلاهتفيملهسفنديورفنأوه
بيجعيعوَديزمبرعلايفثدحألوألاديحولادجلاعاجرتسانإ":لاق
عمّصلقتوبضنهنكلوةيويندلاتاراصتنالاميظعىلإمهداقامممهتاذب
هناكاممراتخملاهبعشهاجتاروكشرثكأادبهللانأكلذ.تاراصتنالاهذه
ناعرسديدجلانيدللّيلخاّدلارّوطتلانأريغ،هبعشهاجتايضاملايفثفاي
ةلاحلايفسسؤملالتقبقّمعتنمهثدحأامامّبرهصقنيهنألّفقوتام
]86[".يدوهيلابعشلابةّقلعتملا

ثاحبابلقيفعقت،ةزئامةيووهةمالعك،ناتخلاةلأسمنأامك
نعاّيلكنآرقلاتوكسمغرو،يديحوتلاثارتلالوحيسفنلاليلحتلا
نبنأّالإدوهيللبرطضملاخيراتلابتطبترايتلاةسرامملاهذهلعيرشتلا

رركيمسالاناتخنإ":مسالاوبلقلاناتخُناتخلانأىلإريشيةمالس
هلكالتماوّيحلارصنعلاةيكلملعازتناوهمسالكنأبرّكذيو،شقتنيو
]87[".رخآلانممتخب،ةغللاربع



مّدقتوأةيحورةعدبوأةديدجةبقحدّرجمنمرطخأةثادحلانإ"
،ةيرشبلاةعامجلانمديدجطمنلةديدجةغلاهنإ،قوبسمريغينقت
"ةعجرالباعمةيندموةيويحلكاشماهلكاشمتراص

22ص،ةيرحلاوّةيوهلا،ينيكسملايحتف



يرئازجلاركفملالوقي،1997ةنسىلإدوعتةبيجعةءوبنيف
تاريغتملوصحبأبنتننأو،اديعبرظنلاحرسننأاننكميهنإ":نوكرأدمحم
قفأكماعلااذهذختنفوس،2010يلاوحيمالسإلاملاعلايفةيرهوج
ىلعةيعونةرفطذئدنعلصحتسهنأضرتفنفوسو،نآلاذنم،انريكفتل
ققحتدعبونآلا،]88["ةيمالسإلاوةيبرعلاةيحانلانمتايوتسملاةفاك
قوسن،ةيرذجلاهتلئسأزامهمالإانلىقبيمل،هذههليحرةنسيفةءوبنلا
:انهاهضعب

اذامل،؟"يمالسإلاويـبرعلاملاعلا"يفثيدحتلاعيراشملشفتاذامل
نيبيوينبضراعتةمثله،؟ةفلتخملاةثادحلاتاجومةيبرعلاةفاقثلامواقت
ثيدحتحجنيلهو؟ةيبرغلاهتغيصيفيثادحلاعورشملاوةفاقثلاهذه
امكعمتجملاوةفاقثلليوينبثيدحتنودةيسايسلاتاسسؤملاوداصتقالا
عمتجملاثيدحتةلودلاعيطتستلهلباقملابو،؟جيلخلالوديفثدحي
الأ؟اهدنعيهتنتدودحةيكرتلاةبرجتلللهو؟ايكرتتلعفامكهتنملعو
سيلأ؛ّمث؟ايكرتيفةيناملعلاةبرجتللادودح"ةيمنتلاوةلادعلابزح"لثمي
ثحابلابردجيالأ؟ةيبرغلاةثادحلايّقلتيفةفلتخمبراجتةيبرعلانادلبلل
لفغملاميمعتلالدبةدحىلعدلبلكلةيخيراتلاةروريسلاةعباتم
نمةديرفةيرثةيثيدحتةبرجتلاحوتفماربخمدلبلكلثميالأ؟ليصافتلل
مهو،مكحلاىلإنييمالسإلادوعصىلإالعفةيطارقميدلايدؤتلهو؟اهعون
؟ةيطارقميدلابنمؤينمرخآ

ايئانثتسااطغضانيلعسرامتةأجفتحضأاهريغوةلئسألاهذهلك
تباثلالاؤسلاىقبي،يمويلارّيغتلاوثادحألاعراستنعاديعبو،مايألاهذه
،يخيراتلاوينوكلاىلإيمويلازواجتييذلايفسلفلاريكفتلابلصنم



ىلعقفتيانلك،رييغتلاهاجتاو"ريصملا"لوحّهلكروديايلاحناهرلاف
بيغتيفسلفلاؤسكو،ةيخيراتةروريصكةثادحلانكلو؛ةثادحلاوثيدحتلا

نموه،تاروثلاهعفرتيذلا"رييغتلا"نأمغر،ةعراستملاثادحألاةجليف
لوقيامكو،ةلعافلاةيعامتجالاىوقلااهدوقتةركفلاوهرييغتلا،ركفلاماهم
اهتماخنمتعزتنا،ةروريصلاةنسنأّتمتةثادحلاعم.."يدفصلاعاطم
،ىربكلاهبراجتباسحلاهدوقيواهيطتميخيراتلالعُجو،ةيدايحلاةيجولوطنالا
]89["رّيغتلاوهركفلاادغةثادحلاعمهنإفكشالو

ضقن،ّسلكتمودماجوهاملكىلعيتأيفراجرايتةثادحلانإ
ضقنىلإ،يميلطبلانوكلليليلاغضقننمف،تاداقتعالاوتاهادبللّرمتسم
روطتقوفةردانةزفقناسنإلانملعجتيتلاةايحلاةيمرهلنيوارد
ةيزكرملاويعولاةيزكرملديورفهببسيذلا"يسجرنلاحرجلا"ىلإ،ةايحلا
وأةيحورةعدبوأةديدجةبقحدّرجمنمرطخأةثادحلانإ"،ةيلقعلا
ةعامجلانمديدجطمنلةديدجةغلاهنإ،قوبسمريغينقتمّدقت
ةثادحلا]90[".ةعجرالباعمةيندموةيويحلكاشماهلكاشمتراص،ةيرشبلا
.اهتآجافملكبّؤبنتلالحتسيلببعصي،ةّرمتسمةروثراصتخاب

امكو،ةيناسنإللةتباثلادئاقعلاترمدةيثادحلاتاروثلاهذهلك
لعفتملاهنكل،ةدماجةيعويشلاربقةثادحلاترفحدقل":يديلاهلوقي
ملاعلايففكلذعمو،]91["رّيغتلاةمئادةيلامسأرلايحهسفنرمألا
رطمتملوءامسلاقوفتّرمدقةيثادحلاتاروثلاهذهلكودبتيـبرعلا
ىوساهنمدمصتمليتلا،يسايسلاثيدحتلاتالواحمضعبالإ،ّمهمءيشب
ملاعلايفنيرشعلانرقللىربكلاةيخيراتلاثادحألاف:نيتضقانتمنيتبرجت
؛ةثيدحلاةيبرعلاةلودلاءانبيفنيريبكنيجذومنّةمثنأ؛تفشكيمالسإلا
يف"ةيطارقويتلاةلودلا"جذومن:يـبرعلاملاعلاباطقتسايفناسفانتيامهنأكو
هاجتالايفناتيخيراتناتروريسامهو،ايكرتيفةيناملعلاةلودلاجذومنو،ناريإ
لب،خراصلاامهضراعتسيلنيتروريسلانيذهيفاريثمودبيامنإ.سكاعملا
ىلعةبرجتلكتاضقانتلب؛اهنيبضقانتلاسيل،امهيلكلةبرجتلادّرفت
لغلغتىدمنمنيتبرجتلاهفشكتاموهةفارطوةراثإرثكألانإو،ةدح
ةيفسلفةلأسميهو،هسفنيووهلارييغتلب؛يفاقثلاةعانصيفيسايسلا
هّجوينأيسايسللنكميدحيأىلإ.ةبرجتلكدودححرطديعتةقيمع
عمتجملاوةفاقثلااهيدبتيتلاةمواقملادودحيهامو؟عمتجملاوةفاقثلا
قثبنتنأنكمييتلاةيسايسلا/ةيفاقثلاجذامنلايهامو؟يسايسلاوعورشملل
؟مومحملاعارصلااذهنع



دقو،ةيبرعلاراطقألالكلايروعشالابذجنيتبرجتلانيذهسرامت
الإيـبرعلاملاعلايفةثادحلاةبرجتمهفنكميالهنأنآلااحضاوحبصأ

ةيلودلاتامازتلالانيبوعمتجمللةينيدلاةينبلانيبعارصلااذهءوضيف
ةيكرتلاوةيناريإلانيتبرجتلاحاجنىلعمكحلانأامك،ةلودلل)ةيناملعلا(
الإلشفلانوكينللباقملابو،يفاقثلاّيطختىلعيسايسلاةردقبموكحم
"ةيدرفلاتالفنا"وأ،ايكرتيف،يسايسلاةطلسىلعيفاقثلا"توبكملاةدوع"
نماهجورخوريهامجلادرمتيأ،ناريإيف،ينيدلاطيمنتلاعمقنم
يتلاlasociologied’échec"قافخإلاايجولويسوسل"نوكتدقو،اهمقمق
يفثدحيامنأامك،نيتبرجتلامهفلىوصقةدئافويدروبرايباهسسأ
نكميال،ىرخأةيبرعراطقأةرورضلابلاطيسامو،مايألاهذهرصموسنوت
.ةيؤرلابجحتيتلاثادحألاةفاثكببسبنآلاهيلعمكحلاوأهمييقت

اذهب؛ةيبرعلاةفاقثلا/ةيسايسلاتاموظنملاجحرأتتناريإوايكرتنيب
ةلوهسبنكميلب،"ةيتونهكلاةلودلاو"ةيناملعلاةلودلا"نيبتوافتملاحوارتلا
ىلعةيبرعلانادلبلالكبنيتبرجتلايفرططبريبيترتملسعضوةغلاب
دصارمللةيونسلاريراقتلاو،روحملايفرطدحأنمداعتبالاوبارتقالاساسأ
ليصافتةّرملكيففشكت،ناسنإلاقوقحوةيطارقميدللةيملاعلاتائيهلاو
حرطياموهو."ةحتفنم"لودو"ةقلغنم"لودنيب،بذجلااذهلةريثم
؟دحلااذهىلإناسنإلاقوقحعممالسإلاضراعتيله:ايرهوجالاؤس

الهدحوليسايسلاماظنلاةطرقمدنأكلذكاحضاوحبصأدقف
ملاعللسانلاةرظنسمتةلماشةيدقنةيلمعاهقفارتملام؛عفنيأيدجت
رثكأةغلبو.ةيناملعلاتاسسؤملاويندملاعمتجملاةيوقتوةسايسلاوخيراتلاو
نمتايرشعبالبقتسمىتحولب،نهارلاتقولايفهنألوقنةيطيسبت
نوكتيـبرععمتجميفموقتسةيقيقحةيطارقميدتاباختنايأنإفنمزلا
تالفناامإوةطلسلاىلإةينيدلابازحألادوعصامإ:اقبسمةمولعماهتجيتن
،ةماعلاتايرحلاوةيطارقميدلارايهنانيتلاحلااتلكيف،ةلودلاككفتو،ةيفئاطلا
ىهدألاو،اعميلودلاويندملاعمتجملاعمعارصيفيسايسلاماظنلالوخدو
ةقيقحلاهذهنماهتيعورشمدمتستةيبرعلاةمظنألامظعمنأكلذنم
لضفيبرغلاف.برغلاىدلةيسايسةديقعىلإةياعدلااهتلوحيتلاةيفرظلا
زرفتةرحتاباختنابةرطاخملاىلع)ةلدتعملا(ةيروتاتكيدلاةمظنألاهذهءاقب
حبصأله:رخآالاؤسحرطياموهو.ةيلومشةيمالسإةمظنأدوعصنع
؟ةيلومشللافدارميسايسلامالسإلا

هذهنماهتيبعشواهتيعرشدمتستاهسفنةينيدلابازحألانأامك



بلجتو،ةمئاقلاةمظنألاوبرغلانيبةرماؤمةيرظنكاهأرقتيتلاةيرظنلا
الكف،خسنةدعىلعةيرظنلاهذهجيرختةداعإبةمقانلاريهامجلافطع
ةيعورشملابايغيفرخآلانمهتيعورشمدمتسينذإنييسايسلانيبعاللا
ةقلحيفرودنانسفنأدجنرودلااذهلليلحتلكةياهنيفو،ةيقيقحلا
اّدجبعّصلانم":ينيكسملالوقي.ةيسايسةثادحلكاهدنعفقوتتةغرفم
]92[".ةرخآالبةيلوصأىلإبلقنتالأةفينعةيناملعىلع

،رودلااذهرسكيفيلاحلايـبرعلاكارحلاىلعريثكلالّوعي
دكؤينمنإف،خيراتلاىسنيالنملو،يخيراتلالعفللاثلاثاقيرطعادتباو
راشتسمبصنملغشيذلانامسالغسمياجلثمبتاكوهةقيقحلاهذه
فيك":ناونعبلاقميف،نبالاشوبةرادإيفةيكيرمألاةيجراخلاةرازو
ربكأعارصوهف،يناثلاعارصلاامأ":لوقيثيح"راكفألاةكرعمبسكن
ةيطارقميدلالوحمهتاموكحوةيمالسإلاتاعمتجملانيبامعارصلانمضتيو
ةيبرعلاتاموكحلانمديدعلانإ.ةأرملاقوقحاصوصخ،ناسنإلاقوقحو
ةينبلا"ميهاربإنيدلادعسيرصملايقوقحلاطشانلاهيلعقلطيامضفرت
مالعإلاولقتسملاءاضقلاونوناقلامكحنمضتتيتلاو"ةيطارقميدللةيتحتلا
ةيرحلاتايساسأنإ.لقتسملايندملاعمتجملاونيسنجلانيبةاواسملاورحلا

دهاشامك،عارتقالاقيدانصيفىقلتيتلاتاقاطبلانمةيمهأرثكأهذه
.ةزغيف)يـباهرإلاسامحماظن(تافرصتلالخنمكلذناكيرمألا

تالوحتلاوهو؛نييساسألانيبعاللانيذهىلعحرطيرخآّدحتةمث
اهضرفتتالاصتالاةروثويجولونكتلاروطتلاحبصأيتلاةقيمعلاةيرذجلا
،نيدلالاجرةياصووأةلودلاةطاسوبرورملانود،عمتجملاىلعةرشابم
ملاعبابيرقتةلصلكةثلاثلاةيفلألالايجأعطقدقل،تينرتنإلاةصاخو
ملاعب"نوكرأ"هيّمسياموأ،ةيميمحلاتاياكحلابءيلملاو،ءيطبلامهءابآ
اهريسفتوملاعللاهتيؤرةنيدتملابوعشلاهنمدمتستيذلا،يروطسألا-صصقلا
نمةروصلاوتوصلابةرشابممهيتأيبابشلاءالؤهملاع،خيراتلاودوجولل
مهلصفي،مهءابآملاعنعمهلاعمهلصفيامردقبو،نوكلايفةطقنلك
يفمهلخدياموهو،مهتيوهتانوكمضعبو،مهتفاقثنع،مهسفنأنع

نيبةحلاصملانمةمئادةلاحيفمهلعجيو،مهملاعومهتاوذنيبقزمتوعارص
لخادةريطختاعدصتلكشيفيفخلاعارصلااذهسكعني،ملاعلاوتاذلا
نملوحتيبابشلاءالؤهرثكأف:ةدرجملانيعلاباهضارعأظحلناننإ،عمتجملا

يسايسلانأدجنةرملكيفو،ينيدلافرطتلاىلإنوجملاووهللاةايح
،ةيلومشةمظنأيفةصاخوملاعلاوتاذلانيبعارصلااذهلخادىلإلغلغتي



نمطمنلااذهلثمءدبلاذنمعمقتسةيلومشلاةمظنألانأكشالف
ةينيدلاميقلاوعمتجملانععافدلامساباعبطكلذو،ةررحتملاةايحلا
ةقياضموةينورتكلإلاعقاوملالوخدىلعةباقرلاضرفبكلذو،ةيقالخألاو
لخاداّهثبواهلاقعنمةينيدلاوةيعجرلاىوقلاقالطإىلإأجلتسو،نينودملا
،ثلاثلاملاعلانادلببلغأيفنآلاثدحياموهو،اهتاذةينابشلاطاسوألا
ةيدادتراةيلمعرطخأيهو،عمتجملاىلإةلودلانمةيلومشلالقنّمتدقف
،رصم،ةيدوعسلا،ناريإ(،تاعمتجملاهذهيفثيدحتلااهلضرعتي
).خلا..رئازجلا

ةيلومشلالقن:اسكاعمودبيفمدقتملاملاعلايفةيلومشلالمعامأ
ثيح،"ةينمألاةروثلا"وحنلودلاهذههجتتف،ةلودلاىلإعمتجملانم
،دارفألاةايحميظنتىلإىعستوعمتجملاقمعىلإةينمألاةزهجألالغلغتت
ةيلآوكوفللحيامكطبضلاب،ماعلانمألامدختةهجومهراكفأهيجوتو
يفهنإ"ـف،يدفصعاطملوقيامكو،lebiopouvoirةيويحلاةطلسلا
ميمعتلةينورتكلالاتايزهاجلاىقرأةناقتلااهيفرفوتيتلاةظحللا
ضرتفيامم،ةفاكضرألابوعشنيبرواحتللطئاسوليهستو،تامولعملا
يف،اهتيلومشواهعوننمةديرفةينوكلصاوتةلاحلةيعوضومسسأمايق
ةرئادوةيندملانيبماصفناّدشاعقي،اقحةيناخيراتلاةظحللاهذه
ةيلومشلاهذهضارعأنمضَرَععصنأنإ.]93["ةيوبعشلاتايوفاقثلا
تاقاقشنإلاةكرحوهو،ةصاخةدحتملاتايالولايفةيبرغلالودلايفةتيبملا
جناّسأنايلوجلثمنّابشاهدوقي،ةيرسقئاثولتابيرستلاوةينورتكلالا
.)سياربماظن(ندونسو)سكيليكيوتابيرست(

تاذلانيبيضَرملاشياعتلانمةبيرغةلاحةملوعلاتضرفدقل
قفألاهفصوبينوكلانيبوةينثإلاوةينيدلاوةيفاقثلاتايصوصخلانيب،ملاعلاو
.ىرخألاولتةدحاودئاقعلاطوقسةلاحيهو.ةيملاعللكرتشملايميقلا
لوقيامكهنإ،اريثكرّمعتدعتملةديدجلادئاقعلاوتايجولويديإلاىتحو
ةيلكلاتايرظنلاوىربكلاةمظنألليلعفلادافنتسالاعم":ديعسدراودإ
،نايعامجلاينيصلاويتييفوسلاداصتقالا،زدوونوتيربقافتا،ةدرابلابرحلا(
زاتمتةديدجةلحرميفلخدن؛)ةيلايربمإللةضهانملاثلاثلاملاعلاةيموق
تاعمتجملالكىلعاهلكلكبةينيقياللاهذهيقلت،.]94["ةلئاهلاةينيقياللاب

ةلاحنملب،قالخلايفسلفلاكشلانمةلاحتسيليهو،ملاعلايف
،ىربكلادئاقعلايواهتببسب،رشبلاملاعيفةقثلارايهناوسّجوتلاوةبيرلا
.ةسايسلاتاسراممايموياهبّذكتيتلاةينوكلاميقلابناميإلانادقفو



ةندرفلاعورشملّمحتلةيافكأّيهمدرفلاودبيالكلذلباقميف
تاعامجلاعقوقتيهةجيتنلاو،برغللةيلامسأرلاةثادحلاهتلمحيذلا
ىلوأنوكت،ةقيقحلاكالتمابةفئازتاءاعداو،ةقيضلااهتايوهىلعةيرشبلا
:ياديلاه.فلوقيامكو.نتاهنميف،2001ربمتبس11يفثدحاماهجئاتن
تايوهلاو،يموقلاوينثإلاجاجتحالاتاكرحدوعصىلإرظنينأنكمي.."
"ءاوسدحىلعاهتانوكمنمنوكمكوةملوعلادضدرمتكةقيضلاةيفئاطلا
ايوينباللخنأفشكي11/09يفثدحامليلوألاصيخشتلانإ.]95[
ثحابلةبسنلاو.اعميملاعلايسايسلاماظنلاويمالسإلاملاعلاةفاقثباصأ
دّمحملثميمالسإلالقعلاباصأيذلاللخلاةعباتميفهتايحىنفأ
ذفنتالادجةميدقتّالثمتلةملظمتاراسمىلإ11/9ثدحريشي":نوكرأ
باطخةدعاسمبرشتنتوطبارتتلب،رّكفتملايعولالقحىلإاقلطم
نيبدوجومو...سورتسيفيلدولكريبعتدحىلعيوقيجولويديإ-يصصق
"ميدقلايعامتجالاباطخلا"اذه.ميدقيعامتجاباطخلةيرجحلاضاقنألا

ةيهانتماللاتاحاضيإلايفهءادصأبواجتتو،امّخصمنآرقلاباطخوه
تاقلزـنملاوحنةرصاعملاتالايخملابنوفذقينيذلا،نييوبعشلانيّرسفملل
الف،يملاعلاماظنلابصاخلاويناثلايوينبلاللخلاامأ.]96["ةروطخدشألا
ةيريصملاتارارقلاراكتحاسركيهنأل،ةيبرعلاةفاقثلاللخنعهلصفنكمي
زّيحتلاو..وتيفلاقحوزدوونتوربلالخنم،1945ذنمنمألاسلجميف
ةنصوخاهنإ":.يليئارسإلا-يبرعلاعارصلايفليئارسإلزّيحتلالثمتاعارصلايف
،ةّرملاهذهنكلو،اددجمةيناسنإلالبقتسمةعانصبدارفنالاو/ىلعءاليتسالا
اهرصحو،لعافروديأنم،ملاعلاةيقب،ةيناسنإلاةيبلاغداعبتساب
ةغيصةيأنممورحملاويصقملالّبقتملاولعفنملاةرئاديفاهراصحناو
.]97["فارتعا

،ضعبلاهضعبنمفرطتلاىذغتي،انملاعلثمملوعمملاعيف
،ةيناملعلاابوروأبلقيفدوعينيدتلاف،تاهاجتالالكبوصطرفنيو
تاروثيفثدحياّمعالوصفمسيل؛ابوروأيفةينيميلابازحألادوعص
ريطاسأ"يفةقثلاايموياهدقفيوابوروأوزغيفوخلاف.سرفلاوبرعلا
"رحسلاعزـن"ةملكيفربيفسكاماهرصتخايتلا"ةيناملعلا

désenchantement،اميف،ينيدلاتوبكملاةدوعةقدبنوكرأظحالدقو
اراشتنالقأبيمّهوتلاّنيدتلاسيل..":هلوقبهفصوو،يمهولانيدتلاهاّمس
نوينويزفيلتلاظاّعولارهدزيثيح،ةثيدحةاّمسملاتاعمتجملايفةأطوو
تاموصخلايفةقرحملاشبكليفيظولاءادألانود،نويتاروتلاونويليجنإلا



امكو،ناكملكيفيذغياموه،ةيكيناكيملاةاكاحملاوجيفكرحتتيتلا
حبصأيذلايوحضتلافنعلانونجلةيلاحلالاكشألا،ةقيحسلاةنمزألايف
]98[".ايملاعافنع

برغلالب،ثدحيامبةينعماهدحوليئارسإتسيلهنأكشال
،بعشلابلاطملةدناسملاةيسامولبدلاةقابللانعاديعبو،ايمويبقرتيهرسأب
لقتسموأيدقنتوصيأزوربةيناكمإنإف،ّيلحملاكالهتساللةهجوملاو
ةيقوثوملانيبزييمتلاىلعةردقلاىلعدمتعي،اهريغوأةسايسلايفءاوس

reliabilityةعيرسلاتامولعملاطئاسونأذإ.ةفلتخملاداوملاةيعونو
superhighwaysءايشألاطلتختنيحو،ةيمالعإلاتايافنللةحاساضيأيه

"ةبوعصرثكأحبصيةيعامتجالاةيسايسلاةيلوؤسملابلطمنإفضعبباهضعب
ّبقرتوباعيتساةلاحشيعيايلاحبرغلانإف،هيفكشالاممو،]99[
يـبرعلاملاعلاهاجتاهكولسنوكينلضاخملااذهءاهتنادعبو،ةأجافملل
.نرقنمقبساّمعهسفنوه

ةيبرعلاتاموكحلاةمهمةيبرعلاتاعمتجملاثيدحتدعيمل
كرويوينتاريجفتدعبةصاخ،كلذكةيبرغلالودلاّمهحبصألب؛اهدحول

دودح"ةيبرغلاةملوعللنأ،اهنيحيـبرغلاملاعلافشتكادقف.2001يف
ةيمادلادودحلا""نوتغنيتهليوماص"اهاّمسدقناكاماهسفنيه"ةيماد
هذهزواجتتالاهدحولةينمألاةروثلاوةيركسعلاةيلمعلانإ."مالسإلل
بجيلب،ةيكريمألاةملوعلامامأيمالسإلاملاعلاباوبأحتفتنلو،دودحلا
دعب":نوكرألوقيامكاهنإ.اهسفنبرحلاموهفميفايرذجالوحتءارجإ

ام،ةقرافملاانهو،اهنإ،ودعلاريمدتيفيهبرحلاةفيظودعتمل11/09
لبقوالوأ،هجتتاهنأامب،ابيرقتهقلخةداعإبىتح،ودعلاحالصإمكحي

....ةليحتسمةدالولاهذهلعجو؛ةنكمملاهتدالوةفرعمقابتساوحن،ءيش
تناكاركبم.]100["ةئيسلاتاينللطشنقابتساتحبصأدقبرحلاف
حيرصتو،راكفألاةكرعمىلعناهرلاةيمهأتفشتكادقةيكيرمألاةرادإلا

تلمعامدنع:لوقي"راكفألاةكرعمبسكنفيك"ةلاقميفنامسالغسمياج
انفادهأققحننأانلواحدقفةماعلاةيسامولبدللةيجراخلاةرازولليكوك
ضيوقتوليذختلالخنم،ىلوألا:نيتقيرطبراكفألابرحبةقلعتملا
معدوحيضوتتقولاسفنيفو،فينعلافرطتلاءاروفقتيتلاةيجولديألا
عابتإنمبابشلاليوحتلالخنميه،ةيناثلاةقيرطلاو،ةرحلالئادبلا
ىدلدوجوملاكرتشملالماعلانإ.فينعلافرطتلاىلإيدؤييذلاقيرطلا

بابشلارصنعلالغتساوهرمألاعقاويفةيباهرإلاتاعومجملاعيمج



هذهىدلةمدصلاتاوقحبصييكلنقلييذلاولوزعملاوفيعضلا
الو،يمالعإلاسيسحتلاتالمحالهنأكلذكاحضاوتابدقو.تاكرحلا

يفحجنتنأاهدحولاهنكمي،ةيمالسإلاةفاقثلاىلعيمالعإلاموجهلاىتح
لب،ةدعاقلاميظنتاهمّعزتييتلاةيداهجلاةيفلسلاطخنعبابشلادييحت
مظعمهعّنصتيذلالدتعملامالسإلاطخنإ.كلذنمرطخأوىهدأ
ازجاعحبصأ،ةيمالعإلااهتاسسؤمواهتاعماجيفةيمالسإلاوةيبرعلاتاموكحلا
اذامل؟للخلانيأف،فرطتلامامأةصرفلاتيوفتوبابشلالكباطقتسانع
نأضرتفننأنكميالأ؟نيفرطتملادينجتيفحجنيةدعاقلاميظنتلازيال
ينيدلايعولايفالصأةدوجومةيجولويدإ-ةيصصقةينبيفرمثتستةدعاقلا
؟يـبرعلا

نييبيلصلادضداهجللةيملاعلاةهبجلا(ةدعاقلاميظنتلوحتدقل
طخىلإ،لئاسولادّحومو،رماوألايزكرميركسعميظنتنم)دوهيلاو
مهلنممملاعلاراطقألكنمنيبستنملاهيلإبلجييملاعيجولويديإ
ةرستبمريظنتةيلمعةمث":هلوقبعضولانوكرأللحي.اكيرمأىلعطخس
حراسملاقوفرثكءادعألكشىلعاّيظشتمنآلاىتحناكامعمجت
برغنهذلايفعفتريو،ملوعمدحاوملاعيفةيموقلاتالاضنللةيلحملا
"نييحيسمنييبيلص"نيبّرشللافلاحتحبصتةّصارتمةيبطقلكشذخأيل
ةيكيرمألاةرادإلاو،]101["ةبيجعةهبجددحياموهو"ةنياهصدوهي"و
:نيعارصىلإباهرإلادضاهعارصمسقتيهو،كلذكردت

نيفينعلانييعجرلانمةريغصةعومجمنمضتيلوألاعارصلا
نمنولواحيمهو،مهعمةفلاحتمتاعومجمو،نابلاطوةدعاقلامهدوقت
يدادبتساطخىلإملسمرايلمنعديزيامبذجةبعرملاةيشحولالالخ
ةعانصوهفيناثلاعارصلاامأ.مالسإلاميلاعتعمقفتيالطخوهو،يلومش
ملاعللةيكيرمألاةيؤرلاعمىشامتيامبيـبرعلاملاعلايفيأرلاوةفاقثلا
ىلعيضاملايفتزكرةماعلاةيسامولبدلادوهجمظعمنإ.ناسنإلاوخيراتلاو
،ايلاحنكلو،اكيرمأىلإنورخآلارظنيفيكو،طقفاهدحواكيرمأةروص
ةرظنحالصإةيفيكيفلثمتتالةيساسألااهتمهمنإف،راكفألابرحيفو
ديدهتضيفختولزعةيفيكيفلثمتتاهنكلوةدحتملاتايالوللنيرخآلا
ىلإ،يسامولبدلالعفلادرجمىّدعتيعوضوملانإفىرحألابو.فينعلافرطتلا
خيراتلاوملاعللةيبرغلاةرظنلاةينوكيأ،ةينوكلاراعشعفرييلصاوتعورشم
لثم-ةملسملاتاعمتجملايفرهدزتتايطارقميدلانأةقيقحنإ.ناسنإلاو
الةيسايسلاةيرحلاومالسإلانأبيوقيفنةباثمبربتعت-ايسينودناوايكرت



لجأنمرابتعالايفاكيرمأهذخأتنأبجياموهو،اشياعتينأنكمي
.يـبرعلاملاعلاعملصاوتلا



قيمعراوحديلوتلالخنممتتلصاوتلللضفألاةقيرطلانإ
.ميظنتلاوريسيتلايفلثمتيراوحلااذهيفةدحتملاتايالولارودنإ،عساوو
فوسانرظنتاهجونأبانماداقتعاراوحلااذهقلطناننإ":نامسالغلوقي
تاهجوقلطينممهةيكيرمألاةموكحلاولثممنكيملولىتحوعمست
وه؛يسايسلاسحلاويندملاعمتجملاةيوقتنإ،مئادلكشبهذهرظنلا
؛ةيروتاتكيدلابلاخميفطوقسلانمةيبرعلاتاعمتجمللديحولانماضلا
هذهيفهمّكحتوينيدلافرطتلاراشتنانمبرغلافواخملنئمطملاو
ةعانصوه،يندملاعمتجملابىّمسيفوسامف":يدفصبسحو،تاعمتجملا
،ةيقيزيفاتيمةيوهةيأهيلمتال،يعامجيدرفيدارإدهجو،ةيراضحةينالقع
ةيصخشتيبثتل،ةيلاعتمةيرقبعهعدبتوأ،ةيلبقةعيبطةرورضلابهجتنتالو
]102["ةيزييمتلااهتيفالتخابالوأسورحم،ةمألل

ةيباوص"ىلإ"دادغبىلإنتاهنمنم"هتاباتكرخآيفنوكرأوعدي
ةيسايسةيباوصىلعفقوتتباهرإلاةياهننإ":لاقنيح"لقعللةيسايس
يواعدنمددصلااذهيفرّذحيهنكل.]103["يملاعلاىوتسملاىلعلقعلل
ةيريونتيواعداهنمرثكأةيسايسوةينيديواعد:الوأاهنأل"نايدألاراوح"
سفنىلعيقبُيسالثمتانايدثالثنيبراوحلانأامك،ةيرذجةيركفوأ
يذلايتاذلادقنلابلطماهبنجيو،ةديقعلكلموعزملا"يقيزيفاتيملارهوجلا"
درجماذهبنايدألاراوحلانإ،اهتاباطخءازإةنايدلكهسرامتنأبجي
ليجأتو،ريونتلاوركفللةيرذجلابلاطملاىلعفافتلاللةيسايسةيجيتارتسا
طقستامتداعاذهلو،ينيدلاباطخللةيرورضلا"ةيحارجلاتايلمعلا"
نوزلحلكةدوعمث،ةلدابتملاةيناجملاتالماجملايف"نايدألاراوح"تارمتؤم
ينكل)...يمالسإ-يحيسمراوح(راوحنعنوثدحتيمهنإ"لوقي،هتعقوقىلإ
علخيحبصأهنألنكلو،راوحلادضينألسيل،ةملكلاهذهبحأال
رشابممادصيفنالخدي،نييعامتجانيلايخمىلع،نيتيتاذىلعةيعورشملا



نعثحبلايفصوغلايغبنينيحيف،ةثوروملاامهتاروصتديعصىلع
يتلاو،دئاقعلاكلتهيلعتسسأتيتلاكرتشملارذجلاوأةكرتشملاةيضرألا
]104[".ضعباهضعبيفنت

وهو"نايدألانماضت"هاّمسامىلإنوكرأوعدي،كلذلدب
يفتانايدلالكاههجاوتيذلاةكرتشملاةيوينبلاةمزألابفرتعييذلانماضتلا
الثمةثالثلانايدألانيبتافالتخالاةيوناثبفرتعيامك،"رحسلاعوزـنم"ملاع
،امهنيبةكرتشملاةيفارغجلاوةيخيراتلاةيضرألاو)مالسإلاو،ةيحيسملاو،ةيدوهيلا(
ىلعةيناسنإلالكاههجاوتيتلاةيقالخألاةمزألاةيولوأب،اثلاثفرتعيامك
جرخمنعثحبلاوهنماضتلااذهةمهمنوكتيلاتلابو،اهنيبتاقورفلا
.نينمؤملابسكيفاهنيباميفسفانتلالدباهقزأمنمةيناسنإلالكليقالخأ
لكاشملليناملعلاويويندلاعباطلابرارقإلايفالإاعبطققحتيالكلذنإ
ةرورضنعثدحتلالّضفأببسلااذهلو".رصاعملاانملاعلةيقالخألاوةيسايسلا
ثدحتلالدب،نماضتملكشبةينيدلاانتاثارتةيلوؤسملمحتيأ،"نماضتلا"
تاناهرلابيلابماللاولوسكلاحماستلاموهفمىلإانليحييذلاراوحلانع
يفددرتيالنوكرأنألوقلانكمي]105[".هتالوحتوىنعملاجاتنإلةديدجلا
.ةدحاوةيناملعةنايديف"ةيديحوتلانايدألاديحوت"ىلإةوعدلا

يفادوقفمتابدحاوٌرمأةقيقحلايفتانايدلاعمجيامنأ
،ةهولألابلقيفيناسنإلانئاكلاعضتةيحورةايحىلإلوصولاوهو،انرصع
رهاظملاالإتانايدلانمىقبتيملو،انرصعيفاليحتسمحبصأاموهو
ةشّيجملاو،دوشحللةمظنملاةيدسجلاتاكرحلاورئاعشلاوسوقطلايفةّيلجتملا
)ءانثتسانودبتانايدلالك(،نايدألابهوعدناملكنإ"،ةغرافلافطاوعلل
ىلعدعاستيتلا،ةيرئاعشلاوةيسقطلاتاغايصللطامنأنعةرابعالإتسيل
مكحتتيتلاقئاقحلاهذه،انداسجأيفاهرهصوةيساسألاقئاقحلاجمد
،انرصعيفقئاقحدعتملقئاقحلانأطقفسيل،]106[".ّهلكاندوجوب
ةموعزملاقئاقحللهسفن"جمدلا"اذهنألب،ةقيقحلاتوموةيمدعلارصع
اهبشاعتتناكيتلاةلاصألا،ةبولطملاةلاصألابشاعيوأمتيدعيمل
.ةيفيظووةجزاطيخيراتلااهساجبنارجفيفقئاقحلا

روهظلايف،ةصاخةيفوصلاتاحطشلاو،سوقطلاورئاعشلاتناك
ةدباكمو،دسجلايفةهولألاقئاقحلليصأّبصنعةرابع،نايدألليلصألا
اذام،روصعلاكلتملاعسسؤتيتلاتامالعلالكيفّيلجتملايهلإلةيحور
،تادابعلاورئاعشلابةقلاعتيقبقئاقحنملهو؟تامالعلاكلتنمىقبت
لعفيوهوهتنايدقئاقحبيحيسملاويدوهيلاوملسملارعشيلهطبضلابو



ةملكليفرحلاىنعملابانيفقئاقحلادّسجنامدنع":نوكألوقي؟كلذ
ايئاهنوايلكةطبترمحبصتاهنإف،انداسجأيفاهرهصنامدنعيأ،ديسجت
نآلانممكحتتسيتلاكاردإلاةكبشبةطبترمحبصتو،ةقيمعلاانتنونيكب
]107[".انكولسو،اندوجولكب

،تامالعللةيهلإلابوردلاّربخنمرثكأمهو،ةفّوصتملاعمجي
ةايحيفكلذكناكدقو،ّايدرفنوكينأبجيدّبعتلابردنأ،اهقوذتو
نمهيفتادابعلاتلوحت،ايخيراتفّوصتلاسلفأنيحو،ةيفوصلارابك
غارفلاسفنوهو،ةيقرطلاواياوزلايفامك،ةيعامجتاقلحىلإيدرفقيرط
،عومجلللئاهدشحىلإتلوحتنيح،رئاعشلاهلتضرعتيذلا
ةرهاظيهو،ماعلالاجملاوعراوشلاىلعءاليتسالايفءاليخةيضارعتساو
،يسايسلامالسإلاتاميظنتروهظلبقةدوجومنكتملةثيدحةيجولويسوس
ةبسنلاب.ةيفلسلاو،ةيباهولاةكرحلاو،نيملسملاناوخإلاةعامجعمةصاخ
ةركفتبثيةينيدلارئاعشلليضارعتسالادهشملانأملعلايغبني":نوكرأل
لحسمتينيح.]108[".ةيقيقحريغوأةّفيزمايلعةينيدةيعجرمدوجو
.تامهنأةرامأكلتف،ماعلالاجملاىلإصاخلالاجملانمهلإلا

قزآملكليّرسلاحاتفملاوهرهاوظلاةيخيراتنعُفشكلانإ
لؤاستلا،انهةيخيراتلاينعت،صوصخلابيسايسلامالسإلاو،مالسإلا
وأ،تاسرامملاكلتروهظىلعتدأيتلاةيخيراتلاطورشلانع،يجولانيجلا
ةيعامتجاوةيناسفنةيصاخكّنيدتلاف،تاروصتلاوتاعانقلاوأ،تاداقتعالا
كانهنكيمل،مالسإلاردصيفادوجومنكيمل،الثمةيمالسإلاةيصخشلل
ريياعمكانهنكيملو،ّنيدتمريغوأ،ّنيدتمفصنرخآو،ّنيدتمصخش
فيعض"وأ"ناميإلايوق"وأ"ّنيدتمناسنإ"تارابعنإ،ناميإلاسايقل
مل،يسايسلامالسإلليفلسلادملاعمترهظةرصاعمتارابعيه"ناميإلا
نملاكشألاهتهلجذامنةيأةميدقلاةيثارتلاوةيهقفلاصوصنلايفدجوت
هذهروذجنعيجلويسويسلافشكلاىلإاضيأنوكرأوعدي.ّنيدتلا
هذهبنينمؤملانمديازتمريبكددعدّيقتنإ":ىرخأتاهاركإيفرهاوظلا
ةيعامتجالاوةيناسفنلاتاهاركإلافلتخمبةقالعهلضئارفلاوسوقطلا
ةقالعهلاممرثكأ،مهيلعطغضتيتلاةيجولويدإلاوةيسايسلاوةيداصتقالاو
ّنيدتلا.]109["هللاعمةقالعلليحورلاقيمعتلايفةيصخشلامهتبغرب
.يمويلاسؤبللةيلاعتمةيلامجالإسيل؛هميمصيفرصاعملا

،يعيرلاداصتقالانيبو،يسايسلامالسإلااذهنيبرخآفلاحتةمث
ناكيذلاو،ةيبرعلاةريزجلاهبشيفرهظيذلايطفنلاعيرلاطبضلابو



،ضرألاعاقصأةفاكىلإيناوخإلاركفلاوةيباهولاريدصتيفرشابملاببسلا
تاقالعلابقلعتت،فلحلاكلذتمكحةدقعمةيسايستايجيتارتساكانه
برحلانابإ،طسوألاقرشلايفةدحتملاتايالولااهتسرأيتلاةيلايربمالا
تيقبةيروتاتكيدلاةمظنألاكلتنوكيفعقتىعفألاسأرنكل،ةدرابلا
تايجلويديإلاريدصتباهذوفنلكسسؤتو،رالودورتبلالاومأباهتيعرشيرتشت
ودعلاوهءاجةهجيأنمرالودورتبلا":يمالسإلاملاعلالمجمىلإةينيدلا
اداسفرثكألاوةيلاّعفرثكألاودعلاهنإ،نكمملاوبقترملاريونتلامالسإلدودللا
هبملحييذلاريونتلامالسإلةيناكمإالعفةمثله،]110[".اداسفإو
؟نوكرأ

يعولانمةكلحرثكألاقطانملاكلتكفكفينأنذإركفلاىلع
:قطانمدصقأو،ناسنإلليدوجولاويلخادلامالسلاققحييكليمالسإلا
ذنماهلخادنكسيينيدلايعولالازياليتلا،فنعلاوةقيقحلاوسّدقملا
نأ:يلاتلاوهديدجلافقوملاحبصأ":ثالثلاةيديحوتلاتانايدلايفوروصع
ةقطنملاكلتعمةنكمملاةيركفلاتاحاتفنالالكنماضتملكشباعمرّيُسن
فرشتيتلايهف،ةينيدلاتايعجرمللةكورتملاةمتعملاةضماغلاوةجرجرتملا
ةيدبألاوأّهلأتلاوأسّدقملاوأمارحلاوأّيفخلاّرسلامساتحتاهيلع
]111["خلا..حورللةيدبألاةاجنلاوأ،هللامالكوأيحولاوأدولخلاو

هرظانتىدمامو؟الثممالسإلايفيساسألاويروحملاسّدقملاوهام
سّدقمىلعموقييمالسإلايتوهاللاماظنلالكنأّكشال.؟ةيحيسملاعم
،ةيرشبةغليفهللامالككنآرقلاوأ"هريكفتليحتسيام"وأ"يحولا"
هفصوب"حيسملا"سّدقمىلعموقيهرسأبيحيسملايتوهاللاماظنلانأاملثم
دجنكلذلباقميف،ةيرشبةروصيفةدّسجتملا"هللاةملك"وأ"هللانبا"
الةيحسملانأاملثم،ارشبهربتعيودّمحميـبنلاسّدقيالمالسإلانأ
وهنذإنيتنايدلايفسّدقيامنإ.يرشبمالكاهربتعتوليجانألاسّدقت
امو)حيسملا/نآرقلا("يناسنإروهظيفةدسجتملا/ةّيلجتملاةيهلإلاةعيبطلا"
.)دّمحم/ليجانألا(هللاةملكل"يرشبلالماحلا"وهاضيأنيتنايدلايفّسندي

"رّكفماللا"ءالجتسايفاليوطاطوشتعطقدقةيحيسملاتناكاذإو
يفةدحاوةوطخوطخيملمالسإلانإف،يحيسملاتوهاللاهيلعماقيذلا

،فحصملا/نآرقلا/يحولا:دودحنيبنوطلخينوملسملالازيال.هاجتالااذه
ىوتسموةلزـنملاونمزلايفةلصفنمقطانمةثالثيهوادحاواّصناهنوربتعي
يفوهو،نآرقلاهنعانثّدحييذلا"باتكلامأ"لباقياموهيحولاف،مهفلا
ةغلةيأيفّىلجتينألبقءايشألابهللاملعوهيأ،"ظوفحمحول"



ىلعدّمحمّيبنلاىلعيحولااذهنملزـناموهفنآرقلااّمأ،ةيرشب
تادحويأ،ةّعطقتم،تايآلكشيفارتاوتلزـندقو،"ليربج"كالملاناسل
اهقطندّمحمداعأدقو،ضحمُرثنالوضحمُرعشيهالةيبولسأوةيوغل

رّكذتملابيترتلااذهىّمسي)نآرقلاءامسأنمركّذلا(هرّكذتيبيترتيف
ظفحامىلعادامتعاروسلاكلتعمجّمتةليوطتاونسدعب."ةروسلا"
يفّمتعيمجتوهو،ةفلتخملاعقرلاودولجلايفخسنونّودامرودصلايف
."ةساّسحةيخيراتوةيسايسفورظيفناّفعنبنامثعثلاثلاةفيلخلادهع
يأ،ديحولايمسرلافحصملاهفصوبنامثعفحصمضرفوميسرتمتدقو
لّكشتدقل.يفقثلافسوينبجاّجحلافرطنم"ديحولانكمملاصنلا"
اذهلو،لوزـنلاخيراتلامامتافلاخمروسللبيترتىلعو،ايخيراتنذإفحصملا
،نآرقلاوههسيدقتّمتامف،سدقمللةقطنمنوكينأفحصمللنكميال
ةموظنمفاشتكاةداعإىلإنوكرأوعدي.هللامالكلليحتسملاصنلايأ
.ةثادحلاعمحلاصتلليلوأِطرشكهذهفالتخالا

تاعازـنلاوتاعارصلاالو،يمالسإلايتوهاللاماظنلامهفاننكميال
،مالسإلاخيراتتقّزميتلاةيفئاطلاوةيلهألابورحلاو،ةيسايسلاوةيتوهاللا
:ليحتسملاصنلاونكمملاصنلانيبتالدابتلاتابذاجتلاةبعلمهفنملاذإ
ىلعلازتعالاسسأتنيحتابذاجتلاهذهرثإىلعمالكلاملعأشندقف
مالسإ"و"يّنسمالسإ"ىلإمالسإلاماسقنانأامك،نآرقلاقلخةلكشم
ربتعتاهلكةّنسلانأهدافم"يتوهالفالتخا"ىلعموقيّهلك"يعيش
نأةيضرفىلعيعيشلاتوهاللاموقينيحيف،نآرقلاهسفنوهفحصملا
ملعلايفنوخسارلاوةمئألاىلإدهُعييلاتلابو،نآرقلاىلإقيرطفحصملا

.ليحتسملاصنلاىلإنكمملاّصنلانميقيطونيمريهلاقيرطلااذهّقش
ىلإنكميهللامالكنأيهو،كلذنمدعبأايؤرىلعفوصتلاأشناميفو
.ةيهلإلارارسألايّقلتيفةيدّمحملاةبرجتلاراركتوىرخأةّرمهللاىلإانلمحي
،ةيفرحلاهللاةملكنآرقلانوكةلأسمنإف""ردنيافنافيتش"لوقيامكو
،هللحيسملاةونبلثمامامت،ةيدئاقعةلأسمامنإ،ةيجولوليفةلأسمتسيل
،ةيرغميلقعلاليلدلابهيلعناهربلاوأناميإلاضقنةلواحمتناكامهمو
]112[".نونمؤملااهعراصييتلاةيسيئرلالكاشملاّسمتالاهنإف

ةرستبملاةيسكراملاوةيوملعلاتاحورطألاكلتنوكرأمجاهياذهلو
،ملعلاويعضولالقعلاّكحميفامومعةينيدلاةلأسملاوناميإلامكاحتيتلا
،ّايرذجفلتخمقسنتالوقمبيخيراتقسنمكاحتذإةيخيراتالالوأيهف
ملعلاناديمنإ.يملعلالقعلايفنابوذلابينيدلالقعلابلاطتاهنأامك



يأنعنمؤملاثحبيال،لمألاناديمناميإلاامنيبليلعتلاناديموه
:ةيلقعلاةجحلابهريربتّمتاذإناميإلاّلطعتيدقو،هناميإليلقعغّوسم
)هللنمؤملاةاقالميأ(هتاقالملةقراحلاةبغرلابولمألابطبترمناميإلا"
وألمألااذهخفنييذلامظعألامالكلالابقتسانذإيفكيفيلاتلابو
يكلمئالملالثمألارارقلابّرشبيوةقراحلاةبغرلاكلتلعشيمثهمّخضي
الةيناسنإلاتاّذلانمملظملابناجلااذهيفو]113[".ناسنإلانمؤي
،رهاوظلليوملعلاريسفتلاويلقعلاليلحتلالاجمىلإّنيدتلاونيّدلايمتني
توملازغللاجم،سأيلاولمألالاجم،صاخيدوجولاجمىلإيمتنيلب
لابقتسايفنبجلاوةعاجّشلا،ةيهاركلاوّبحلا،ثبعلاوىودجلا،ةايحلازغلو
عمىربكلاةيدوجولاةلئسألاهذهيـبرغلاركفلاّربخدقل.ةنونيكلاةبه
لوبنوجوليسرمليييربغو،دراغكريكنيروسلاثما،رابكنييدجوةفسالف
ةكرعملاّزعيفكلذةيبرغلاةيناسنإلاتّربخ.خلا...فييدربيالوقينورتراس
نألبق،20نرقلاو،19نرقلايأ،ريونتلاوةنملعلالجأنمةيخيراتلا
.ةيرذجةروصبعمتجملانملعتيوةيناسنإلاهذهرصتنت

يـبرعلاركفلااهشعيمليتلاةيدوجولاوةيحوّرلاةبرجتلايهو
عفدتّةيوقةيناسنإةعزـنةيأبّايغببسب،يكيسالكلاورصاعملا،يمالسإلاو
لثمرداوبترهظدقل.ةكلحقطانملاىصقأىلإناسنإللةيدوجولاةلئسالاب
،ظحاجلالثمنيرّكفمعم)يرجهعبارلا(رشاعلانرقلايفةعزـنلاهذه
ةنميهلعفبتأفطناامناعرسنكل،هيوكسمنباويديحوتلاونّايحيـبأو
،ةيسايسلاوةيفاقثلاةايحلالصافملكىلع،يتوهاللاويهقفلاباطخلا
تاوصألانمريثكلاوعدتامكةّيلكنيدلاضفرلدبفاذهلو.مالسإلل
لخادةيوقةيناسنإةعزـنطيشنتةداعإىلإنوكرأوعدي،ايلاحةيناملعلا
باطخلانملكاهيفكرتشييتلاىربكلاةيدوجولاةلئسألاءايحإو،ركفلا
رطخلانمولب،ثبعلانمنوكيفوس":نوكرألوقي،يناملعلاوينيدلا
خانملايفيحولاةرهاظنمفقوملاةلأسممسحننأ،ايسايسوايعامتجا
نيتّلثمتملاونيتعراصتملانيتيضرفلاىدحإىلعقيدصتلاقيرطنعيمالسإلا
فوسفاذلو.هتيخيراتالبامإويحولالبِقنملّكشملالقعلاةيخيراتبامإ
ءانغإلجأنمنآرقلالاثممادختساوهوالأ،رخآاقيرطىرحألابعّبتن
]114[".ةبعصةشقانم

ةبرجتللراركتيأىلإانهوعديالنوكرأنإفكلذعمو
ةفاقثليخيراتراسميألنكميال.ليحتسمكلذنألةيبرغلاةيخيراتلا
ءامتنالايفتايناسنإلالككارتشامغر،ىرخأةفاقثراسمرركينأةنيعم



نإفاذهلو.ةيربربلانعةراضحلالصفتيتلاةيناسنإلاميقلايأ،ينوكلاىلإ
اهليطعتوأاهليجأتّمتامهمةيخيراتةيمتحنوكيسايبرعايريونتاعورشم
نوكينلعورشملااذهنكل.عمتجملايفةيبلسلاوةيعجرلاىوقلافرطنم
لمحيافلتخمايخيراتاراسملبيـبرغلاريونتللديلقتوخسندّرجماضيأ
اقفواهطيشنتةداعإبموقيو،ةيمالسإلاوةيبرعلاةفاقثلاتامسوتامصب
صاخلااهقيرطدجتنأنكميةيمالسإلاوةيبرعلالودلاف".رصعلاتايضتقمل
ةثادحلاو،اهثارتواهتلاصأواهتيصخشعمبسانتييذلاقيرطلايأ،رّوطتلل
".ةيبرغلاةثادحلانعلصألاقبطةخسننوكتنلةيمالسإلاوأةيبرعلا
]115[

لكلهسفنيخيراتلاراسملافالتخابفالتخالااذهنوكرأرربي
مكارتمراسموهو.يكرتلا/يناريإلا/يبرعلا/يمالسإلاو/يبروألا/يبرغلا/يحيسملا،نيثارتلا
ةعبسلااهنورقيفةيراضحةزفقةيأزرفتملةيحيسملاف:ةليوطنورقذنم
رصعبجوتتللةيناثلاةعبسلانورقلايفةضهنلااهيفتأدبمثىلوألا
ىلوألاهرجفذنمهتراضحشاعدقفمالسإلامأ،ةثلاثلاةلحرملايفةثادحلا
سّملتينآلاوهوماتلاطاطحنالانمىرخأنورقاهتلتنورقةعبسل
يمالسإلايـبرعلاركفلاةينامزنإ":نوكرألوقي،ةضهنلارصعوحنهقيرط
]116[".يناملعلايحيسملايـبوروألاركفلاةينامزلةسكاعم



هريثتيذلاشاقنلالوحةيلاعةيركفةعبوزمايألاهذهراُثت
نممبرعلانيركفملانمّةلثدض"ديسلاناوضر"ينانبللاركفملاتاباتك
ثارثللةيدقنلامهتيؤرو،يراسيلاويناملعلاريكفتلاطخلهئامتناةحارصنلعي
زيزعو،يشيبارطجروجو،نوكرأدمحملاثمأ،ةصاخةينيدلاةيؤرلاوةّماع
.رثكنورخآوةمظعلا

نأنود"امءيش"لوحرودتاهنأتاشاقنلاهذهلعبتتملاظحاليس
ةهجاوملابّنجتىلعنوئطاوتمنيمصاختملابنأك،هتسمالمىلعأرجت
بلاطيّهلكرصعلاراصيتلاةمساحلاوةهيجولاةلئسألالوحةيقيقحلا
.اهحرطب

مالسإللداحلايخيراتلاماسقنالابديّسلاناوضرفرتعيهتهجنم
فطصتةيعيشةيسايسوةيخيراتةلتك،نيتيخيراتنيتلتكوأنيمالسإىلإ
لودوةيدوعسلاءاروةّفطصمةيّنسةلتكلباقم،ةيناريإلاةرطاقلافلخ
ماسقنالااذهنألةلأسملليحطسصيخشتدّرجماذهنكل.ةّماعجيلخلا
وهويخيراتلاهلّكشتوهروهظذنممالسإلانأ،قمعلايفدهشييخيراتلا
له:هلؤاستبكلذىلع"يشيبارط"ّدرنإفاذهلو،يوينبلاخرشلااذهلمحي
الةينسلاوأعّيشتلالمحينآرقلاناكلهو؟ّاينسمأايعيشيـبنلاناك
لوحىربكلاةلئسألاحرطوهو،بولطملاىلعرداصيامردقبةلأسملاّلحي
ةيقادصملالوحو،فحصملاونآرقلالّكشتلوحو،هلّكشتومالسإلاروهظ
،ٍلجووأفوخنود،ةصاخةيفرعمةرهاظكةريسلاو،ريسلابّاتكلةيخيراتلا
.ةصاخّيفئاطفافطصانودو،ةيسايسوأةيتاذةباقرنود

ّسميالايملعاحرطةلئسالاهذهلثمحرطنأهيبنتلابجي،الوأ
تالجاسملانعاديعبىقبينأبجييذلاينيدلاناميإلارهوجب
.ةيفرعمتاروثةيألنهترتالةيصخشتاعانقك،ةيجولوليفلا

خيراتلنيسراّدلالكنأوهةيجولومتسيبالاةلئسالاهذهمهأ



اّهلكتلّكشتةيخيراتةدامعمالإنولماعتيال،ةسسؤملاهصوصنومالسإلا
اليتلاوفحصمللةخسنمدقأكلذيفامب،يرجهللثلاثلانرقلادعب
نادجاوتت،يرجهثلاثلانرقلاىلإنادوعتنيتخسنالإاهنمةيناسنإلاكلمت
الوةعورشمنوكتةلئسالالكنإفيلاتلابو."ندنل"فحتمو"لوبنطسا"يف
.اهمسابلتقيورّفكيوأةقيقحلاركتحينأدحألقحي

نيذلابرعلانيينالقعلاونييدقنلانيرّكفملالجقلطني:ايناث
نم،نورخآويشيبارطويفرشلاونوكرأدمحمةصاخ،ديسلاناوضرمهمجاه
هبتكوهعمجاموهنآرقلليلاحلافحصملانأاهدافمةيجولوليفةعقاو
،نيودتلاوعمجلافورظلازتالثيح"ناّفعنبنامثع"ثلاثلاةفيلخلا
مهنكل.هيفضوخلازوجياليذلايسايسلاوباطلانمابرضوامامتةلوهجم
فحصملىلوألاةخسنلاكلتىتحهنأالثملوقلاىلعنوأرجياماردان
.ارثأاهلكلمنالنامثع

يـبنلاةايحو،لّوألامالسإلانعانفراعملكردصمنإ:اثلاث
ةريبكلاةريسلابتكوهةيقارشتسالاثوحبلاكلذيفامب،ةنايدلاسسؤم
نأامك،فصننرقنمرثكأبدمحممةايحدعباهمظعميفتبتكيتلاو
قاحسانباةريسىلإدوعتو،اهضعبنعاهلكلسانتتاهرودبريسلاهذه
،ةياورلاوةصقلاهبشتبدألالاكشأنملكشيهةريسلانإ.اهمظعميف
يتلالاوقألاوفقاوملاوثادحألامظعمفاذهلو،يملعخيرأتيهاممرثكأ
فورظيفةداعتبتكدقو،يرعشلاويـبدألالايخلاضحمنماهلقنت
هلكةريسلابأنأثيح،تاياورلانيابترسفياماذهوةنيابتمةيسايس
،مهيئوانموماكحللةفلتخملاةيسايسلافقاوملادينفتوأدييأتهضرغناك
اعارتخااهمظعمنأينعيامميـبنلاةايحيفثدحهباشمفقومركذب
.اضحم

ملةمخضةيفسلفوةيخيراتةشرومامأمويلايـبرعلاركفلافقي
نوينالقعلا"ءالؤهاهزجنأيتلاثوحبلامظعم،ريسيلارزـنلاالإاهنمزجني
ّةصاخ،ةيقارشتسالااهرداصمىلإملاعللاهتيؤرواهجهانميفدوعت،"برعلا
خيرات"ةدمعلاهباتكيف"هكدلونرودويت"لثم،مهنمرابكلانورّحبتملا
..خلا)دمحمةايح(نوسندورميسكمو)دمحم(ريشالبسيجيراضيأو"نآرقلا
مهموصخدقتعيامكايجولويديإرايتخاسيلءالؤهلةيقرشتسالاةيعجرملانإ
ائيشاومّدقيملنيرصاعملابرعلانألةيفرعمةرورضاهنكلو،نويمالسالا
برغلايفتأشنةرصاعملاةيملعلاةيجهنملانأامك،لاجملااذهيفركذي
ةريسلايف"،زيمملاهبتكيفطيعجماشهخّرؤملا/ركفملالوقي.طقفثيدحلا



اوموقيملنوملسملاوبرعلامادامقارشتسالاداقتنالىنعمال":"ةيوبنلا
ةريسلا("ّايملاعاهبفرتعملاجهانملاذاختابمهسفنأبمهيضامفاشكتساب
.)9ص،2ج،ةيوبنلا

وأةقيقحلاكالتماعيطتسيهيفدحاالرصعيفشيعناننإ:اعبار
حرطيفمهّقحوأ،سانلاتاوصأرداصينأدحألّقحيالامك،كلذءاعدإ
ريفكتلاوديدهتلانأامك..سسؤملاصنلاوءامتنالاوثارتلالوحةلئسألالك
فقوملاامأ.فنعلاوفوخلاوسّدقملالهجلاةرئادعيسوتىلإالإيضفيال
انهرمألانإ.ٍّنأتوةدّؤتّلكبةلئسالاهذهةهباجمبلطتيفميلسلايقيتإلا
ةوبنلاةيخيرات،نآرقلايناعم:ةوبنلاويحولاب":طّيعجلوقيامكقلعتي
اذهءاطعإنودنميعقاولاراطإلايفهعضولرخآلايفيتأتسيتلايـبنلاو
نكمياليتلاةضحملاةينيدلاةقيقحلانمىندأوهلب،ةصاخةميقعقاولا
.]117[".ةقيقدةفرعموةيمّهفتةينالقعوفيهرّسحبالإاهتبراقم

فحصملا.ةرورضلابهنومضمقباطيالو،فحصملاوهسيلنآرقلاف
يفيرشبداهتجايهو.رصعلاكلذفورظولئاسوبنآرقلانيودتلةلواحم
ليحتسييتلاو،يـبنلااهدباكيتلاةقيزيفاتملاوةيحورلاةبرجتلاةسمالم
تدقفأدقل:قيدّصلافسويلوقي،لاكشألانملكشيأباهجاتنإةداعإ
نيعىلعتزجنأّيتلاو،فحصملافئاحصلماكىلعةّدتمملاةّّيطخلا
]118[.اهتداعتسانكمملانمدعيملّيتلاةينبلاكلت،ةفيلخلا

مأتناكةرصاعم،ةبرجتلاهذهنمبارتقاللةلواحملكنإ
لَّووملاولِّوؤملانيبةيجولوطنالاوةيخيراتلاةّوهلاامأ،اليوأتىقبت،ةميدق
نأيأ.ةيهقفوأةيسايسةعيرذةيأتحتاهكالتماوأاهمدرليحتسيف
ةيناعممهفوأهعمسوأ،يـبنلاهاّقلتامكيحلانآرقلاو،يحولاةعقاو
اهليزـنتبعصيةيقيزيفاتيمةعقاوىقبت،نيبميّبرعناسلبةيناعمغاصو
فقوملانهرىقبتسفيلاتلابو،رهاوظلليعضولاويملعلامهفلاّلحم
انهربمايجولومتسيبياافقومودغتناةتبلانكميالو،يدرفلا/يصخشلا/يناميإلا
عمسيفرشبلاةغلبهللاّملكتي":يفرشلاديجملادبعةغلبو،هيلعقفتموأ
نميـبنلاعمسيمث،ةيبرعلابكلملاهنعمجرتيفهللاملكتيوأ،كلملاهنم
يفهوجولانمهجويأبهللخدال،ةيلآةفصبّغلبيفملكتيوأ،كلملا

يهففحصملايفةيصنلاةنودملاامأ.]119["هغيلبتبرمؤيامةغايص
بجيو،كيكفتلاوحيرشتلالكاهيفزوجيةيجولوطامارغوأةيباتكةرهاظ
.ثيدحلالقعلاةلئسألكلعضختنأ

،ةثيدحةرهاظتسيلنآرقلاردصميفّكشلاةلأسمنإ:اسماخ



ذنمتأدباهنكلو،ةداعُدقتعيامكةثيدحلاةينالقعلاروهظباهلةقالعالو
رابكنيركفمعميمالسإلاخيراتلالاوطتّرمتساو،هسفننآرقلاروهظ
مهقرحومهلتقومهريفكتّمتءالؤهّلجويدناورلانباوعفقملانبالاثمأ
لبةجحلابمهيلعدرلامتيملو،ءاهقفلابنيموعدملاةساسلافرطنم
كشتملافقوملااذهريشتيتلاتايآلابّجعيهسفننآرقلانأمغر.فّيسلاب
يتلاتايآلاضعبهذهو،ميلستلاوعوضخلاىلاةرشابملاةوعدلابهبجشتو
ريطاسأولاقو")103/16لحنلا("نيبميـبرعناسل":قّايسلااذهيفبصت
نولوقيمأ")25/5ناقرفلا("اليصأوةركبهيلعىلمتيهفاهبتتكانيلوألا
نمهلّدبأنأيلنوكياملق")42/24ىروشلا(ابذكهللاىلعىرتفا
نودنمىرتُفينأنآرقلااذهناكامو")10/15سنوي("يسفنءاقلت
روطلا("روشنمّقريفروطسمباتكوروطلاو")10/15سنوي("هللا

52/1-3(.



،ةيبرعلاةفاقثلالثمةفاقثيف"تايزكرملا"نعمالكلاىلإيتأننيح
نمةوطخلكيفمغلمو،رجفتملقحيفءامترالابرطاخنامودنحنف
ريثينآلايـبرغلاركفلايف،ةيزكرملكلضهانملايدقنلاريكفتلاتاوطخ
ليلحتلاوايجولوبرثنألاملاعو،يـبدألادقانلاوركفملابضغام"ةيزكرمدوجو"
،ماغلألايعزانفرطنملقحلايفاممغلنايسنهريثياملثمامامت،يسفنلا
امثيحف،شيمهتلاينعتو"ةلادعلايفصقن"ةرشابمينعتةيزكرملكنأل
يلاتلابو،نيعمسنج/ةغل/ةينثإ/درفيفةطلسللزّكرتدجوي؛زكرمدجوي
ركفلالازيالاميف.ىرخأفارطأوأفرطلشيمهتو؛شماوهدجوي
ةرّذجتمتايلوصأو،هصوصنيفةعقومتمتايزكرمنميناعيهسفنيـبرعلا

ةفاقثلاتايزكرمكيكفتىلعؤرجيفيكفهحاتفناواررحتهتالوقمرثكأيف
لهو؟ةيبرعلاةفاقثلانكستيتلاتايزكرملامهأيهام.اهليمتنييتلا
سحركفلاققحيفيكو؟اهلقثتحتحزريوهواهرّكفينأركفللنكمي
ةريخألاةيعجرملاهفصوبو؟ةثادحلاوةنطاومللليصألاسحلاهفصوبةلادعلا
؟صنلاوسّدقملاوةيوهلاتايعجرمطوقسدعبركفلل

ةيلاضنوةيقوقحةلأسمنذإتايزكرملاكيكفتاذهبودغيالأ
،ةلادّعاللالاكشألكوشيمهتلانمٍلاخيحصعمتجمءانبىلإفدهت
؟ةيفسلفتالمأتدرجمتسيلو

تايجيتارتساامبريكاحتتايجيتارتساقفوكرحتيركفلااذهلثم
نكستيتلاتايزكرملافينصتيفجّردتلاانكميو،اهسفنتايزكرملالمع
؛هعزانمويـبرعلاركفلاتاهجوتكّرحتتحضأةجردىلإةيبرعلاةفاقثلا
:ةيساسأتايزكرمسمخيف،اهتاهادبوهحزحزينألدب

.ةيوهلاتايزكرم-1
.سدقملاةيزكرم-2
.ةتباثلاتايدرسلاوصنلاةيزكرم-3
.ةأرملاةلكشموةيروكذلاةيزكرملا-4



.ةيطارقميدلاةلكشموةيدرفلاةماعزلاةيزكرم-5



ىلعةيبرعلاةفاقثلالكاشمصعوأنمةيوهلاةلكشملازتال
،ةيثراكةيسايسوةيعامتجاوةيسفنتاقّزمتيـبرعلادرفلاشيعيو،قالطإلا
هنألجرخميأيـبرعلافقثملاهلمدقيملو؛يووهلاثاريملاببسبطقف
يفتسيلعبطلابةلكشملاو،نيرخآلانمرثكأ،هكارشيفعقاورخآلاوه
،ثاريميأءازإهتيمنتردجييذلايعولايفنكلو،هتاذدحيفثاريملا
وهيئاهنلانئاكلانألكلذو":اديريدلوقيامكيهانتمنئاكناسنإلاف
وهاميقلتىلعهربجتاهنإ،اذهىلع"هربجت"هتيئاهنو،ثرينمهدحو
يفةيوبرتلاجماربلالكنأقحلاو،]120["هيفمودأوىوقأومدقأومظعأ
باطخلاينبتىلعىمعألازيكرتلايفنعمت،تحارةيبرعلالودلالك
انيعماسحةيمنتنألدب،ةيسامحةئشنتهيلعدرفلاةئشنتو،يووهلا
يوبرتلالعفلالوحتدقل،ةعرطصملاءامتنالاتاباطخودرفلانيبفيسمتلل
ةمخضمتاذو،ةيوبعتةينطوةفاقثيهةجيتنلاو،يوبعتلعفىلإيـبرعلا
نإ":نأددصلااذهيفينيكسملايحتفانّهبني.ايفرعمةسئابوايجولويديإ
اضيأتقلخاملثم،ّةيوهلاةركفتعرتخايتلايه،نايدألاسيلوةثادحلا
ردحنتتايزكرماّهلكو]121[".نطولاو"ملَعلا"و"ميلقإلا"و"ةدايسلا"تالوقم
.لالقتسالادعبمكحلاماظنتثرويتلاةيبوقعيلاةلودلاريطاسأنماسأر

لكنأ،يخيراتءارقتسايأيفو،ةلوهسبظحالننأنكميانهو
فلخسرتمتت،ةيطارقميدةيعرشيألةدقافلاو،ةيلومشلاةيسايسلاةمظنألا

ةينيفوشلاةيريهامجلاةئبعتلاوحنةفاقثلاكرحينميهو،ةيوهلاتاباطخ
لعفتةيطارقميدلاةمظنألايفىتحو،ايجولويديإتاذلاميخضتو،ةيموقلاو
.عمتجمللةيعقاولاوةيقيقحلالكاشملالحيفلشفتنيحكلذتاموكحلا
يهيتلاةماعلاةدارإلابايغنيبةيدرطةقالع"لوهتراويتس"دصري
ةراثتساو،ةيوهلاراعشتساتاسايسديازتنيبو،ةلودلادوجوةيعرشورربم
ىقبيامنأ":هلوقيفكلذنع"ابابيموه"ربعي،ةنميهلادصقاهتايزمر
ةدارإلاعفدتيتلاةيدصقلاوةينالقعلاتناكاذإاموهباوجنود
ّلثميامم،ةيوهللّيضشتملانييعتلاوةيزمرلاةروصلاةغلعمقستتةيعمجلا



ةيسايسلاةيضقلا؛ةداضملاةنميهلاو"ةنميهلا"ـلةبسنلابو)لاه(ـلةبسنلاب
]122[".ةيساسألا

"ةيوهلاةلكشم"حرطيمل،يـبرعلايسايسلاركفلانأدجناذهلو
اهذخأردقب،يجولويديابالتساو،ةيزكرماهفصوب،يفسلفلالؤاستلاديق
رصانعزاربإو،هنععافدلابجي،ينثا/ينيد/يوغلءامتناو،يخيراتىطعمك
ةلحرملاهيضتقتامبسحىرخأرصانعبييغتباسحىلعهنم
.ةنميهلاوةسايسلاتايجيتارتساو



نمٍلاخو،ماخيجولوبرثناىطعمةيوهلانأدقتعيريثكلالازيال
اذهعميطاعتلااهيلعبجوتينميهةسايسلانألب،يسايسرصنعلك
اذهو،هتانزاوتىلعةظفاحملاو،هسيركتلاهتايجيتارتساعيوطتو"يووهلاعقاولا"
ظحالامكو"يلصأيسايسلعف"ةجيتنتءاج"ةيوه"لكنأل؛حيحصريغ
اللب...ءايشألاةوقبانيلعاهسفنضرفتةيعيبطةيوهدجوتال":راباوسنارف
وأنوفورعم،نولعافيعوباهدوقيةيوهلاىلعموقتتايجيتارتساالإدجوي
نيينطوىلإ،اولوحتنيذلاوايبرصنمرابكلانوفرطتملانويبزحلا:نونيعم
ال،ةصاخايشيليمبموعدمعيمجلاو،ادناوربوتوهلايفرطتمكلذكونيفرطتم
وأانشهدتاهنألاهبنمؤن،ةيوهلابةقلعتمسيباوكوأمالحأالإدجوي
يفرثكأعفترتةيوهلابلاطمنأايجولويسوسظحالملاو،]123["انبهرت
ةجاحلادشأيفنوكتتاذلاثيح؛نهولاوفعضلاوتامزألاتاقوأ
اموهو،ةيوهلابةرجاتمللةسايسللةصرفلاحنمتانهو،ديضعتلاوفارتعالا
،ةنيزحلاةيثبعلانمملحيهةيوهلا":لوقينيحرايردوبناجهدكؤي
نملضفأوهاملعفينأكلميالامدنعهسفننوكينأملحيدرفلاف
.]124["ةيصوصخلكدقفيامدنعتاذلابفارتعالاب،هتاذبملحيهنإ،كلذ

اءامتناضهنتستوءادنوأةوعدضهنتنأ،خيراتلايفامودثدحي
ةيجيتارتسإقفوهروحتثيحب،اتتشموارومغمواريغصناكامهم،انيعم
امك"ىنعملاراعشتساةيجيتارتسا"،اهلوح"ةيعامتجالاىوقلا"لكعمجت
اهنإ،ىنعملاةيجيتارتسإلجاتنإىوستسيلةراضحلانإ":يدفصاهيّمسي
نعلوقلانكميلب،...ةيناسنإلاةعامجلليلصألايسايسلالعفلاةليصح
ةراضحلكنإ،]125["ىنعملاراعشتساةيجيتارتسإاهنإةسايسلاةيهام
ةسايسنماهلدبالموقتةينطوةلودوأ،اهميمرتداعيةيموقوأضهنت
ملتةيموقةوعدكءدبلايفمالسإلاماقدقل،اهدوجوىنعمرعشتستةيوه
مورلا،نيتيروطاربمإيكفنيبنيطوغضملاو،نيرحانتملا،نيتتشملابرعلالمش
ديعتست،ةيوهةسايسىلعةثيدحلاةيبروألاةراضحلاتماقامك،سرفلاو
،ةضهنلارصعلةيناسنإلاةعزـنلاروظنمقفوينامورلا/ينانويلاثاريملاكالتما



دعبلكحبصأاذكهو،"ايبرغ"اثاريمهنأىلعثاريملااذهفصوب
برغلالوحيأ،يـبرغلا"رهوجلا"اذهلوحفتلي،ايملع/ايوناسنإ/اينالقع
ةديحولاةركفلانإ":اهنوكتديعسدراودإفصي،ةيوهوةراضحجمانربك
لبقماظتنابتأدبيتلاتالدابتلاربع،اقالطإرّيغتلااهمسيدكيمليتلا
ائيشةمثنأيه؛"مهيرخآ"ونييبروألانيبنمزلانمةنسفلأفصن
نّيبم،يلج،امامتارقتسمامهنملكو،"مه"وهائيشو"نحن"وهايرهوج
امك،ايخيراتدوعيماسقناوهو،عينمنيصحلكشبهتاذىلعدهاشوهتاذل
ناكايأنكل،ةرباربلانعينانويلاركفلاىلإ،"قارشتسالا"باتكيفهتشقان
رشععساتلانرقلالولحعمهنإف،ةيوهلاركفنمعونلااذهركتبانم
تناكيتلاتافاقثلاكلتىلإةيفاضإةيلايربمالةزئاملاةمالعلاحبصأدق
]126[".اهيلعةيبوروألاةيناودعلاتالواطتلاةمواقمىلإىعست

روصتتيتلا"خيراتلاتافسلفب"ةيبوروألاةضهنلاتطبترادقل
كلذأرقن،"برغلا"ىلإ،رفاظلكشبو،اموديهتنيملاعلاخيراتىرجم
ىلعةرشابمروصتلااذهسكعنادقو"لجيه"و"ردره""وكيف"ىدلحوضوب
،ةأشنلاهذه،قمعبةيوكوفلاتايرفحلاتنّيبدقو،"ةيناسنإلامولعلا"روهظ
رخآلاسرديامدنعيـبرغلاف":وكوفةرابعبو،اهيلعتماقيتلاةيضرألاو
ربتعتيتلاةيناسنإلامولعلاتايجهنملرخآلاعاضخإربعهسفنجاتنإديعي
يتلاو،اهتاذةيوناسنإلااقيزيفاتيملاكلتلةريخألاوايلعلاةيبيكرتلاةلصحملا
]127[".يـبرغلايفاقثلاعورشملادوقت

ةصاخو..."ابوروأ""مالسإلا""برغلا"امةيوهلِءانبلكنأودبي
ىلجتتدق،"رخآلاةعانص"بلطتي،ةجارجرلاةيمالهلاتانايكلاهذهلثم
،ةيناسنإلامولعلاوقارشتسالالثمتاباطخومولعلكشيفةعانصلاهذه
هلعجياموهو،ةيلخادلاتاعارصللافيرصتواسيفنترخآلاةعانصلكشت
:ةيرصنعلاخفيفةغلابةلوهسبطقستو،ةفلتخملاكشأتحتةرمتسم
تايهاملةيوفاقثعوردك،ةيجراخلاتايوهلابرحءاهنإنعزجعلانأكلذ"
،هنيعيوهلاتاذعقرفي؛لخادلاوحنعارصلاهاجتاسكعيدق،ةيقيزيفاتيم
]128[".ةرصنعتملاوأةيرصنعلاهتادحتمقيضأوأفعضأىلإ

ةيبدألالامعألاويفاقثلاجاتنإلاىلعةرشابمتايرصنعلاهذهسكعنت
صوصنللنكمياليذلاروعشلاوهرخآلاءاصقإوةيرصنعلانأيأ،ةينفلاو
نإف،ديعسدراودإووكوفبسح،لامعألاهذهةمظعتناكامهمهءافخإ
تحضفلب،يقالخألاطوقسلانمادبأاهمصعتملةيبدألالامعألاةمظع
دراودإلوقي،فقثمللاهقارتخاىدموةعدبملاتاذلايفةطلسلالغلغتةوق



نوكتنأتاجتنملاهذهلنكميهنإف،ةيلامجلالامعألاىلإةراشإلابو":ديعس
تاهجو-هسفنتقولايفمضتنأو-،لايخلاعادبإنمةميظعالامعأ
ريغنعةيناسنإلاخلسترظنتاهجو؛حبقلاوةعاشبلاةرهاظةيسايسرظن
]129["ةينودوةعضاخاهرسأباعاقصأوابوعشزربتونييبروألا

لهجلايهرخآلاةعانصنمةيبرغلاةثادحلااهينجتيتلاةجيتنلاو
هذهحلاصلةريغصلاةيعامتجالاوةيفاقثلاقاسنألاتايصوصخبماتلا
ةعانصطقست،"ةيعويشلا"برعلا""مالسإلا"""ةقالمعلاةينارهوجلاتاديرجتلا"
تاهيوشتيهو،ةريثكةيووهتاهيوشتيفكلذكةغلابلوهسبرخآلا
بيكرتروهظاضيأتاهوشتلاهذهنيبنمو،هرايغأوبرغلانيبةلدابتم
اهنيبو"مالسإلا"همساةريخألادوقعلالالخةلهذمةجردىلإداحىنتبم
ةكحامملايفبيلاسأكلمياهنملكو،"برغلا"و"نابايلا"و"ةيعويشلا"اضيأ
ةطيرخمسرنذإو،راشتنالاصرفمككةقلقمةرازغو،ءاشنإلانمتايراطبو
ةقالمعلاةينارهوجلاتاديرجتلاهذهاهيلعرطيستيتلاةلئاهلاتالاجملل
رثكأةروصبّرسفنورّدقننأعيطتسناننإف،ةرخاسلاتاصوخشلاهبشتيتلا
جئاشوبطبترترغصأةملعتمتائفاهتققحيتلاةعضاوتملابساكملاالامك
]130[".سحلاةدلبتملاةكحامملاىرعبال،محارتلاوفطاعتلاوةيحورلاىبرقلا
نرقلانميناثلافصنلاذنمةقالمعةشروثلاثلاملاعلالكشدقل،
باسحىلعاهمظعمتناك،ةيووهلاتاسايسلافلتخمبيرجتل،نيرشعلا

.انهليصفتلاضعبقحتسياموهو،تائفلاهذه
هيفذإ،نيرشعلانرقلاتزيمةيخيراتةرهاظثلاثلاملاعلاودبي

دجنامك،دحاويسايسنايكيفدحتتتايموقوتايوهةدعنأدجن
لخادو،ةرحانتمانايحأوةسفانتمةيسايستانايكىلععزوتتةدحاولاةيموقلا
ةيوغلىوقةمثو،لاصفنالاببلاطتةيوغلوةينثإتايلقأةمثةدحاولاةلودلا
بارطضالاناكاذلو..ةرواجملوديفاهتريظنعمداحتالاىلإىعستةينيدو
جاهتناىلإلودلارطضتاضيأانهو،ثلاثلاملاعلاةزيمةيكرحلاوعارصلاو
ىلإىعستس،"ةهجوملاةيوهلا"ـبهيمسنساموأ،ةيوهللةهٍّجومتاسايس
ةحجانةيصخشنيوكتلجأنمسيل،يمسرلامالعإلاوميلعتلاجماربريطست
دقو،ةدرجموةيلاتندنسنرتةيعمجةيوهيفدرفلابصللب،درفللةنزاوتمو
..":هييربودسيجيرلوقي،ةيثراكجئاتنىلإتاسايسلاهذهضعبتدأ
دوقيثلاثلاملاعلانأل،انربتخمهرسأبثلاثلاملاعلانوكينأيغبنيناكو
،لصفنيادحتمناكامةيؤرنكميرخآناكميفالهيفذإ،ثحبلاةعيلط
،اهدودحمسرتتاعطاقموىشالتتممأةيؤرو،دحتيلصفنمناكامو



كلذلبقنكيملثيحرهظتلاومأسوؤرو،ةبرجتلاديقةيعامتجاةمظنأو
رمألاةأجافممتتانهاهف،راصتخابو،بشعلاولامرلاىوس،تاونسرشعب
.]131["تادالولاىوسانينعيالنحنو،دلويوهويسايسلا

تاسايساهلالقتساةادغ،الثمةيبرعلالودلاتاموكحتّرطسدقل
يأ،ةيجولويديإلااهتاهجوتعمطقفقفاوتتةيمالعإوةيبزحجماربو،ةيميلعت
،ةيخيراتىتحوأ،ةينثأوأ،ةيرطقةيصوصخلكةلهاجتم،ةيبرعلاةيموقلا
تايلقألاوتايصوصخلاهذهلكعمقوعارصيفتلخدنايحألامظعميفو
،)..رئازجلاوبرغملايفغيزامألاو،رصمطابقأ،ةعيشلا،قارعلاوايروسداركأ(
ةهجوةينطولاةيوهلاهيجوتاهناكمإبنأتاسايسلاهذهتدقتعادقل
باطخلاجلدأتامنيحو،رخآينيدوأيوغلءامتنالكوحمو،ةيموق
يمالسإلادعبلاعمقولهاجتمت)ةينيدموبلاوةيرصانلا(ةيسكراملابيموقلا
وأ،ةهجوملاةيوهللايلعلاةلاهلابهتيمستنكمياموهوةيوهلايفهسفن
؟ثدحيذلاامف،ةيوهلليسّايسلاعارتخالا

ةلقتسملاةلودلاسوهبقلعتتةريثمةيلاينلوكدعبامةرهاظةمث
لودلاوتاموكحلالكنإ،اهتيعورشمهنمدمتستاهنأدقتعتيووهرصنعب
"يسجرنلاحرجلا"نمعونبةباصمتجرخ،ررحتلاةكرحنعتقثبنايتلا
ةمجرتمتدقو"ةيبرغلاةيموقلا"نعلعفدريهوةيلايربمالاةبرجتلاءازإ
يفو،ةنطاوملانعحضاوموهفمبايغيفف،يووهلاسوهلابحرجلااذه
تايلقألاوتاينثإلانيبيعيبطلاشياعتلابعمسييطارقميدوجلكمادعنا
،ددحميموقرصنعلوحةيجولويديإلااهتلآزيكرتىلإةلودلاأجلت،ةفلتخملا
ايباصعادرفكلذلكجتنأدقل،ىرخألاتايلقألاورصانعلارهصىلإىعستو
ىلإريشيديعسو،ةيقيقحةيطارقميدلكمامأاقئاعدعباميفحبصأاهوشم
"نوناف"هيّمسياموأ،ةيموقلاقزآمنمرخآقزأماذه":هلوقيفكلذ
نإف،هتاذدحبةياغيموقلايعولاحبصينيحو"يموقلايعولا"قزأم
ديعبدحىلإعرتخملايموقلارهوجلاوأةيسنجلاوأةيقرعلاةيصوصخلا
،يسايسبزحوأةفاقثوأةراضحجمانرباذهلكحبصينيح؛هتاذدحب
،]132["رخآءيشىلعلصحتسو،يرشبلاعمتجملاةياهناهنأفرعتتنأف

ةجردىلإايووهأّبعمبعشوليئارسإيف"ةيدوهيةلود"ليبقنمءيش
،يليئارسإلا-يبرعلاعارصلاىلعكلذطاقسإنأكلذنمرثكأ،ةيرصنعلا
لعفدرو،ايلايربمااعجرةهّجوملاةيوهلاتاسايستناكىدميأىلإحضوي
ريطاسألاىلعادركلذكةسايسلاهذهتناكدقف،يلاينلوكدعبام
ديعسدراودإركذيو،ةيبرعلالودلامظعملةبسنلابةيربعلاةلودللةيرصنعلا



ىلإعوزـنلانأو،تافاقثلانماحماستماطيلخوانيجهامودناكقرشلانأ
سانأبةئيلمتناكايبصاهتفرعيتلاسرادملالك":ادجةبيرقةرهاظءاقنلا
يفنوكأنأّيلإةبسنلابامامتيعيبطلانمناك،ةفلتخمفارعأنم
وهناككاذنأل،نانويونايلطودوهيونيملسمونمرأعمةسردملا
اهدجنيتلاةديدجلاةيرصنعلاوةيقاقشلاحورلاهذه،انأشناذكهو،قرشلا
.]133["اههركأانأو،ّيلهامامتبيرغوايبسنديدججاتنيهنآلا

،ريطاسأللةميزهاضيأناك؛ةيبرعلا"1967ةسكنب"ىمسيامنإ
نكتملف،ةبطاقيموقلاعورشملابفصعايوينباخرشتناكاهنأدصقأ
دقو،اهسفنةركفلايف)ايريهامج(ّاكشتناكامردقبةيركسعةميزه
مالسإلايأ،"ةهجوملاةيوهلاب"نيصبرتملالوألةطبحملاريهامجلاتملستسا
تدتماورصميفخرشلاأدب،ريظنلاةعطقنمةوقبدعاصتملايسايسلا
،ةيموقلاريدصتنعرصمتلخت:ةيبرعلاراطقألانمريثكلالاطتلهتادادترا
تهجتاو،قوسلاداصتقاىلإةيكارتشالانعتلوحتو،"ديفيدبماك"تعقو
ةدوعب"ئجافتل،ةدودحمةيميلقإوةيرطقتاسايسىلإلودلاةيقب
ةيوه"حلاصلتعمقيتلاةيوغللاوةيفاقثلاتايصوصخلاكلتيأ،"توبكملا
ةيقبيفةلثاممثادحأو،1981رئازجلايفدوسألاعيبرلاثادحأ:"ةيلاعتم
يفلودلالكتأدبدقو،ةبيغملاةيوهلابلاطمتداعدقل،راطقألا
يفةمظنألانمرمتسانمو،ةيووهلارصانعلاهذهعميـباجيإلايطاعتلا

نمةمثامك،)نادوسلا،قارعلا(ةيثراكوةميخوةبقاعلاتناكعمقلاةسايس
نأىلإةددرتمتيقبوةيديلقتلااهتاءامتناةداعتساىلإعراستملنملودلا
نرقلاتاينيعستيفرئازجللثدحامكىضوفلاونونجلاملاعيفتلخد
.نيرشعلا

تناك؛بورحلاكلتنأةيبرعلابوعشلانمريثكلاتكردأنآلاو
تاضافتنالاتأدب،ةيورباهتاباطخعجارتتأدبو،ةهجوملاةيوهلابورح
هّزـنتيك""ةيناملعالوةيمالسإال":ةداضملاتاراعشلاكلتعفرتةينّابشلا
لّوألعل.اعبطايبوتويلابابيفلخدياهيزـنت،ايجولويديإلكنعةروثلا
لكليّودملاطوقسلاوهتاضافتنالاهذهيفانراصبأمحتقينم
ىلعايجولويميسهأرقنامامأ،ةيناملعلاوةينيدلاوةيروثلاتايجولويديإلا
امةلودلاعورشمتوموهف-سردمهأوهو-كارحلادهشمنملقألا
توم،نييركسعلااهئامعزونييسايسلااهوسسؤماهروصتامك،ةيلاينلوكلادعب
يحونمو،ةأجفتفشتكاةديدجلالايجألاامنأكو،ةلودللةيروثلاةيعرشلا
ءرملاىلع".ةهّجوملاةيوهلاةبوذكأ:ىربكةبوذكأىلعتشاعاهنأ،كوبسيافلا



يتلا،ةيناملعلاةايحلاجيسن،اماعونفيثكلاجيسنللانّيعماهابتناريعينأ
ىلعاهرابجإنكمياليتلاو،ةينطولاةيوهلاراعشتحت،اهّجزنكميال
لصفتدودحدوجوبةلئاقلابايترإلاةديدشلاةفئازلاةركفلاعمبواجتلا
]134["مهلا"و"نحنلا"نيب

،ةيموقلاوةينطولاتاباطخلاتومو،ةيلومشلاتايجولديألاككفتنإ
يزمرلالامسأرلالماحيلومشلاركفملاولضانملافقثملاجذومنءافتخاهلباقي
؛يناملعلاركفملاىفتخا":ديعسلوقي،"يطارقونكتلافقثملا"حلاصل،ةلحرملل
نوميرو،وكوفليشمونوتس.فإو،ترابنالرورتراسلوبناجتومنإ
ءالؤهناكدقلف؛ميدقماظنراثدناةمالعلكشيلتاينينامثلايف،زميلو
لوقحربعاهتباحرومهتامامتهاعونتمهحنم،ةطلسوةفرعمتايصخش
ايركفابولسأيأ،ةيفارتحالاةءافكلانمريثكبرثكأوهامةديدعةيفرعم
،راتويللوقيامك)نويطارقونكتلا(نوصصختملانوينقتلاامأ،]135[".ايدقن

ةيلحمتالكشملحلءاّفكألباقملابمهنإف؛يثادحلادعبامطرشلايف
ةليلجلاتايدرسلااهغوصتيتلاةريبكلاةلئسألاحرطلال،ىلوألاةجردلاب
؛ةغلابةيانعبنوزاجملاةسايسلاءاربخاضيأةمثو،ريونتلاوررحتللىربكلا
.ةيلودلانوؤشلانوهجوينيذلانمألاءاردمنومدخينيذلاو



ردجألاف،نيرشعلاودحاولانرقلايفتاذلاريبدتنعّملكتننيح
ذنم"ةيلادنسنرتلاةيتاذلا"خيراتلةيقيزيفاتيملاتاحورطلاكلتلكزواجتننأ
لثم،لجيهدعبامل،يلاعتملايعولاتافسلفىتحو،لجيهوطناك،تراكيد
يفتاذلاحرطىرحألابيغبني،خلا..اقيطونيمريهلاوةيدوجولاوايجولونيمونيفلا

ةيسايسلاتارّيغتلاوثادحألاعمةكباشتملاتاذلا،نّيعميخيراتقايس
،نّيعمباطخيف)ةّقلعملا(تاذلا،نيرشعلانرقللةلئاهلاةيجولوطنألاو
عرتخميجولويديإءانبوةيفرعمةسايسيفةتّبثملاو،ةددحمةيوهبةجّيسملاو
قفأيأىلإاهدوجوليحتنأتاذلاهذهلثملنكميال،دحدعبأىلإ
نوكتامةداعتاذيهلب،يخيراتلانّمزتلانعِلاعتموأيقيزيفاتيم
ىوقبةبلتسمو،نيعميجولويديابالتساوةيداصتقاةرخسيفةسمغنم
يفةقرغتسمو،يعامتجالافرظلاوثادحألابةقرتخمو،ةيناصخشريغةيخيرات
...اميجولوطناويرضحشماهوىفنميفةدّرشموأ،يووهويلومشباطخ

اذهبةبلتسمتاذّربدتينأركفللفيكو؟نذإهذهتاذيأ
نّشدتيكلهزواجتتنأاهليغبنييذلايخيراتلاطرشلاوهامو؟لكشلا

؟ةيناسنإلاةايحلاعماحلاصترثكأارخآاطرش
يذلايخيراتلاطرشلالخادتاذلاهذهقزأمحرطنأديرأ

نماهريبدتّركفأنأديرأامك،يلاينولوكلادعبامطرشلاوهو،رثكأانصخي
قارغتسالااذهنأثيحنمو،ةيفاقثةيوهيفةقرغتسمتاذيهثيح
سفنيفىرخألاتايوهلانيبامو،ةيوهلاتاذلخادتاعارصيفاهجزي
رصعلاكلذ،يلاينلوكلادعبامطرشلابينعناننأىلإريشأانهو،تقولا
،ةيناثلاةينوكلابرحلادعباملينطولاررحتلاتاكرحهتنّشديذلايخيراتلا
نعطابترالاكفتاعازـننمو،ةريثكةديدجممأنمهنعقثبناامو
بيلاسأبطابترالااذهسيركتلريخألااذهعوزـنو،يـبرغلالوبورتيملا

ةيملاعلاىوقلالكلمشييلاينلوكلادعبامطرشلانأينعيامم،ةديدج



عارصلانوكياذهلو،زايتمابةيخيراتلاهتيوهوانرصعناونعهنأيأ،ةلعافلا
انهو"ةيووهتايدرس"عارصوأ،ةرورضلابةيفاقثتايوهعارصهلكيفاقثلا
وهام؛يهو،احاحلإرثكألاةيقالخألاوةيجولوطنألاةلأسملاركفلاىلعحرطت
ماصتعالاوهله؟هنمضاهماقمريبدتلهذاختاتاذلابُردجييذلافقوملا
ءاوتحايأدضاهنعدوذلاو،اهداعبألكبةيثارتلاوةيفاقثلاةيوهلالبحب
براجتلاوراكفألاوتارايتلالكىلعحاتفنالامأ؟كلذراطخأامو؟رياغم
ةياهنلايفةايحلانأىوعدب"تاذلانارسخ"ـبةيلابمريغ،تافاقثلاو
؟صوصنلاوتاغللاوتافاقثلايفلاحتراورفسوبراجتةلسلس

طارفناثدحهفصوبانرصعليناسنإلاطرشلاديعسدراودإرّكفي
تاريغتلاو،ةيدوجولااهيسآمب،ةيناثلاةيملاعلابرحلابقعأيذلا،تاذلا
ثيح،"برغلا"ـلةيواسأملاةياهنلاكلتاهتلمحيتلاةلئاهلاةيخيراتلا
،ةيموقلاو،نطولاو،ءامتنالامهوسسؤتتناكىربكتّايوهترجفنا
ددعتلاوعونتلالباب،ةيناثلبابهبشياميفةيرشبلاعومجلاتدّرشتو
نافوطدعب،ٍناثنافوطهبشياميفلب،يوغللالدبيووهلافالتخالاو
نمتاعمتجملاو،بوعشلاوقارعألاوسانجألاتتشي/سسؤينافوط،حون
هتدهشدرفمثدحمظعأنأيـباسحيفو":ديعسدراودإلوقي،ديدج
تطبترايتلاةمخضلاةيرشبلاةرجهلاكلتوهةيضاملاةثالثلادوقعلا
كلتو،يسايسلاويداصتقالاروصتلاو،ةيلاينلوكلاةلازإوةيلاينلوكلاو،برحلاب
دقلو،ىمظعلاىوقلادئاكمو،يقرعلاريهطتلاوةعاجملالثمةرّمدملاثداوحلا
عبطلابكلذكو،كرويوينلثمناكميفةرشابمءايشألاهذهعيمجتسكعنا

.]136[نيلربوملوهكوتساوسيرابو،ندنللثمةيبرغلاتالوبورتيملاةيقبيف
اههجوتدقفيتلارصعلارضاوح...نيلرب،ندنل،سيراب،كرويوين

امك،Outre-merراحبلافلخنمةدئاعندم،يلايربمألااهيضامفلخ
تداع،ةقيتعلاةّراقلاىلإاهتدوعيفاهنكل،ةيلاينلوكلاةيمسرلارئاودلالوقت
اهباقعأيفوتداع،اهلجأنمتبهذيتلا"ةيراضحلاةلاسرلا"تاعبتّرجت
هذهىلإاهنادلبنمبهنيذلا"لاملاسأر"فلخةرجاهمىرخأبوعش
تنأو.حاجنلاوقلأتلاصرف،ةراضحلاو،ةفاقثلافلخاضيأنكلو،ندملا
عونتلاكلذوه،نيعلاعقفياملوأف،ندملاهذهعراوشيفمويلالوجتت
يتلاةلئاهلاتايناكمإلاكلتلكو،ناولألاوقارعألاوسانجألايفددعتلاو
ّلثمت،هنعجتنتيتلاةيفارغميدلاوةيفاقثلاتالعافتلاوعونتلاكلذاهقلخي
هصهرأيذلارصاعملاةايحلاطمن.انرصعلبقتسملرّغصملاهجولاندملاهذه
.رافسألاولقنتلاوىفنملاوةرجهلاطمنوهو،يلاينلوكلادعبامطرشلا



يخيراتضراعدرجمتسيل،لاحرتلاوىفنملاوةرجهلاةايحنكل
ّرميةيومزأتالاحالو،دودحالبلقنتملالاملاسأروبورحلا،هببسئراط
هيتلاهيلإىهتنايذلايساسألايخيراتلاريصملاىرحألابيهلب،انملاعاهب
هعالتقاببسبةيناسنإلاةنونيكلاتلاطةيلصألاةيمدعلانمةلاح،يناسنإلا
نرقلاف،ةقباسلانورقلاةليطاهبّثبشتيتلاةيجولوطنالاضرألانم
اديعسعفري،ضرأةيأيفرّذجتاللاوعالتقالاانمزوههدعبامونورشعلا

يتلاةيخيراتلاةلحرملاصيخشتيفةيفسلفلاايؤرلاماقمىلإعقاولااذه
لكشبيمامتهاريثتوبكوكلالماكىلعدتمتةرهاظاهنإ":انملاعاهشيعي
ةماقإلاويرسقلارفسلانمزيف،ةرجهلاةبقحيفشيعننحن،قيمع
.]137["ىنعمنمةملكلايفاملكببكوكلامضتةرهاظيهو،ةيرسقلا
يفلثمتت،يناسنإلاروعشللةديدجةيساسحروهظبّرشبدقهشتينناك
ةيساسحلاهذهنأو،دحاوءامتنايفراهصناورارقتساوتابثلكنمهززقت
،ديعسركفيفىلعألاناسنإلاسيل،ىلعألاناسنإلاروهظيفاضيأمهاستس
نمركواهفصوبةيوهلا،اهتايزكرموةيوهلاقزآمءازإظقيتماناسنإالإ
.ةيرحلادضاهبرحيفةطلسلاراكوأ

،هتايحديعساهيفشاعنأفداصتيتلاةنيدملايهكرويوين
هيفىري،ةايحبولسأراكتبايفو"تاذلاريبدت"يفةديدجةقيرطهتمهلأو
،اهحاتفنايفكرويوين،)لاقيامكلجرلاوهبولسألاسيلأ(،انرصعصالخ
اهددجتواهررحتيفو،ةيملاعلاةيلامسأرلاةمصاعاهفصوباهتيزمرو،اهعّونتو
ِرص(تاويحلانمقفدتمقارمو،ةروريصلايفاتيوذتالإعدبتنأنكميال
بعلتيتلاةعقاولايهكرويوين":"ديعس"لوقيامنيب)هشتينلوقي،تنأ
كرويوين...هبتمقيذلاليوأتلاودقنلانمبرضلاكلذيفاّمهمارود
،ةمواقملاوةبلقتملاو،ةقاطلابةمعفملاو،عاطقناريغبةعونتملا،ةبرطضملا،ةقلقلا
لبقسيرابهيلعتناكاممويلايه،صاصتمالاوقارغتسالاىلعةرداقلاو
.]138["انرصعةمصاع،ماعةئام

وأةيوهللراصتنالا،يووهطرشيألخادتاذلاريبدتينعبال
سامغنالاااذهةمواقمنوكي،سكعلابلب،ةينثإلا/ةينيدلا/ةيوغللاةّيموقلا
وه،تايزكرملاوتايوهلاكيكفتو،تاذلاريبدتتاطاشنىدحإ،يعافدلا
،ةينطولاةيوهلاىلعديكأتلانأثيحف،ريبدتلااذهليفسلفلا/يسايسلامازتلالا
لعفدرلصألايفوهثلاثلاملاعلالودلينطولالالقتسالاقفاريذلا

،ةيبرغلاةيزكرمللةيروتاكيراكةاكاحموهلب،ةيلايربمالاةيموقلاىلع،يـبلس
ديعت،اهبلاثموةيلايربمالاةيموقلابولسلك،ةداضملاةيموقلااذهلمحت



،يقوقحلاويناسنإلاىوتسملاىلعةهباشمثراوكىلإيدؤتواهتايزكرمجاتنإ
ريرقتهاجتابةماعلاةكرحلاهيفتضفأيذلاتقولايفهنأ":"ديعس"لوقي
ممألاةيبلاغلّكشتةلصفنمواثيدحةلقتسملودىلإلالقتسالاوريصملا
ةيموقلاةيوهلاتايسايسنإفمويلايلاينولوكلادعبامملاعلايفةديدجلا

.]139["ةيلاتلاةلحرملابيفتالةرصاقاهنأتتبثأامناعرس
يفةيموقلاهتبعليذلايررحتلارودلايفننةتبلاانلعجيالاذه

الإاهرهوجيفنكتملرامعتسالاةلازإورامعتسالابورحف،رامعتسالارحد
:نيّدحوذحالسيهف:"ةيوهلاقزأم"عقيطبضلابانهو،تايوهلابورح
اهّرجيتلاعئاظفلاوداهطضالاوملظلادض،يناسنإلاروعشلادّحوتامردقب
ةيلآوةدقعىلإ،لالقتسالادعبلوحتتامردقب،بوعشلاىلعرامعتسالا
ةيعبتلانمعونيلاتلابيّذغتو،ميدقلارمعتسملادض،ةيروعشالةيعافد
ديعتوايفارغجلانمرامعتسالاةيموقلادرطت:يمهولارخآلااذهلةيروعشاللا

لجأنمةيرورضةيموقلا":بوعشلاروعشاليفهجاتنإو،يعولاىلإهبحس
رهوجلاوةيوهلاةدابعىلإدعباميفلوحتتاهنكل،رامعتسالاةبراحم
.]140["نييلصألا

يتلاةيروعشاللاتاينبلاىلإقزأملااذهروذجب"ديعس"دوعي
ةيرصنعلاتاينبلاكلت،ةيروطاربمإلارصعوأرامعتسالارصعيفتمكارت
وبَّذعم"يفقمعب"نونافزـنارف"اهللحييتلاوةميلألاةيشيمهتلاوةيبتارتلاو
ةباتكلاةحاسنمتعُمقيتلاةيجولوطنالاتاعدصتلاوخورشلاكلت،"ضرألا
ةءارقنكل،ةعجرريغنمتهتنااهنأعيمجلانماّنظ،لالقتسالادعب
نأنكمي،يئاورلادقنلايفةيقابطلا"ديعس"ةيرظنءوضيفيثلاثملاعلابدألا
رصعلاوطو":ديعسلوقي،يدقن/يجالعقفأيفاهريكفتواهبحسديعت
بوعشلاونييبوروألانيرمعتسملانيبمراصماسقناداسةيروطاربمإلا
تالماعتلانييالمنممغرلالع،هلتناكماسقنا،ةيبوروألاريغةرمعتسملا
ظفاحهنأكلذ،ةيئانثتسالاةيمهألاتاذةيفاقثلاَهتمِزال،هربعتحيتأيتلا

،ضيبلاريغوضيبلانيب،ةمراصةيفاقثوةيعامتجاةيبتارتىلعرهوجلايف
،ةوقلايفرظانتاللااذهو،عضاخلاقرعلادارفأورطيسملاقرعلادارفأنيب
تصحفتاموهو،يلاينلوكلامكحلاةيونامهنأبنونافهفصواموه
.]141["ةيلايربمالاوةفاقثلا"و"قارشتسالا"يفةقيمعلاةيفاقثلاهليعافم

يف،بوعشلالالقتسادعبةرشابمةمزاللاهذهتسكعنادقل
تحارنيح،يثلاثملاعلاناسنإلاكولسيفو،ةيتفلاةلودلليسايسلاكولسلا
لكىلعيضقتو،ةعرتخمةديدجةيوهحلاصلةفاقثلافّنعنةثيدحلاةلودلا



سابللاةقيرطكلذيفامب،ميدقلارِمعسمللزمرييتايحوأيفاقثرثا
طوقسلاىلإةئشانلاتاعمتجملانمريثكلابىدأاموهو،ريكفتلاولكألاو
:لوقبينيكسمللقيشرريبعتيفو.ةينيدلاوةيووهلاةيلوصألالاكشأءوسأيف
تقلخاملثم،ّةيوهلاةركفتعرتخايتلايه،نايدألاسيلوةثادحلانإ"
]142[".نطولاو"ملَعلا"و"ميلقإلا"و"ةدايسلا"تالوقماضيأ

"ةيلايربمالاوةفاقثلا"و"قارشتسالا":نييساسألاديعسيـباتكانءرقاذإ
لصحنس،يملاعلايخيراتلاطرشلااذهنمضتاذللاريبدتاضيأامهفصوب
يفلبو،يفاقثلادقنلاو،نراقملابدألاو،دقنلايفةلماكتمةيرظنىلع
ةناطبلااضيأةيميداكألاتاساردلااذهّلثمت،ةيلاينلوكلادعبامايجلوبرثنالا
مغر.ملاعلاءاحنألكيفةيلايربمالايضهانمونييقوقحلانيطشانللةيرظنلا
دودحلااهفصوبةياورلاالإ،نيذههباتكيففدهتسيال"ديعس"نأ
تايدرسلاباهضيوعتو،ىربكلاتايدرسلارايهنارصع،انرصعلةيجولونيمونيفلا
ىلإيدقنلاهتوصديعس"ّمضي.ليصألااهّنفةياورلانوكتيتلاىرغصلا

قلُخييذلايـبدألالكشلاكلذةياورلانأهلوقيف"شاكولجروج"توص
"يلاعتملادّرشتلا"ـبصاخلالكشلايه،ماهيتسالاوحومطلاةيعقاوالنم
ةرقتسمتافاقثنع،شاكولبتكامك،ةيكيسالكلامحالملاردصتنيحيفف
ةياورلانإف؛ةتباثةايحلاو،ةخسارتايوهلاو،ةيلجميقلااهيفنوكت
رّيغتمعمتجمةبرجتيه،امامتةسكاعمةبرجتساسأىلعموقتةيبوروألا
ملاعءانبىلإ،ىطسولاةقبطلاءانبأنممورحموباّوجلطبهيفىعسي
.]143["دبألاىلإهءاروهّفلخملاعلاكلذهبشيديدج

تاسايسلاتنبناتوبكملاةدوعليمتحلانوناقلاهبشياميفف
تايعرشلابايغيفو"ةهَّجوملاةيوهلا"ىلعاّهلكثلاثلاملاعلالودلةيموقلا
لخاداهتاعمتجملزعتةمظنألاتحار،اضيألودلاكلتلةيطارقميدلا

امةلودلاتناك.ةينثإلا/ةيوغللا/ةينيدلاةيوهلارهوجىلعةقلغنمتاباطخ
ةيلصألااهتفيظولدبو،داقتعالاوءامتنالاىلعةياصولاضرفتةيلاينلوكلادعب

ةيروتاتكيدلاةمظنألاكلتلكتفرتحا،دارفألاوتايرحلاوقوقحلاةيامحيف
وهّهلكيلاينلوكلادعباميجولويديإلاعارصلاناكاذهلو،"ةقيقحلاةسارح"
ةمئاقلاةفرعملاتاسايسنإفاعيمجلاوحألايفو"..ةيرحلادضةقيقحلابرح
مويلااهبيدتهييتلاةيموقلاكلتاريثكهبشتةيوهلاديكأتىلعاساسأ
يهف،ارشابماطابترااهبطبترتولبةيلاينلوكلادعباملودلانمريثك
ىلإهابتنالاتفلتنأىوسديرتاليتلاةيلازعنالانمعونىلعدّكؤت
دعوميفققحتملاوبستكملاتاذلايعولماكتايلاتةلهاجتم،اهسفن



"اريثكتالكشملاهباشتتيركفلاىوتسملاىلعويموقلاىوتسملاىلعف،رصنلا
]144[

سسؤتيتلاتاهاجتالالكعرفتتيجولويديإلافطعنملااذهدنع
ملاعلايفانطاومَتنكءاوس،نذإتاذللريبدتلكنإ.،انرصعتاعازـن
اذهلخاداسأركعضي،يـبرغلالوبورتيملايفاطشانتنكوأ،ثلاثلا
،ةديدجلاتايموقلاوةينطولاةيوهللمومحملاسّمحتلانيب:ينيبلاعقوملا
،تاينطولاهذهمّجحتينتاليتلاةيلايربمالاتاسايسللراصتنالانيبو
بازحألااهقوستيتلاايبوفلانيب،يـبرغلالوبورتيمللةيفاقثلاةيعبتلاسركتو
فحاّزلايومالسإلاّدملانيبو،مالسإلاةعاّزفنمليوهتلاب،برغلايفةينيميلا
يفنيملسملاوبرعلانيرجاهملاعومجىلإ،اهسالفإوةينطولاةيوهلاسؤبنم
هذهيفةئشانلاةيروتاتكدلاةمظنألااهبكرتيتلاةيوهلاتاسايسنيب،برغلا
ةجحبقطانملاهذهيفيكيرمألايركسعلالّخدتلانيبو،ةديدجلالودلا
تاذلاربدتتيكلو،كانهةكهتنملاناسنإلاقوقحوةيروتاتكدلا
رفوتتنأبجيتاينيبلاهذهلخاداهعقومواهراسمةدقانلا/ةركفملا/ةطشانلا
ضيقن":يلاتلالكشلابديعسدراودإهضرتفييتلايخيراتلا/يرظنلاراطإلاىلع
ادجةريثكرومأنعةرابعةينطولا،ةينطولاروهظ،عبطلاب،وهةيلايربمألا

ةيوهللديكأتاهنإ،لعفدرةرهاظنعةرابععبطلاباهيحاونىدحإ،ادج
،اهلمكأب،ةفاقثلاةجومةيوهلاتايلاكشإلمحتنأضرتفملانمثيح
.]145["يسايسلاطاشنلاةجومكلذكو

نيب،اهلالخنمتافاقثلانيب،يلالخلاوينيبلافقوملااذهلثم
ةيليوأتتاناكمإنعفشكي،اهلالخنمتايموقلانيب،اهلالخنموتايوهلا
وهو،اضيأةنجهلاعقوم"ديعس"هيّمسي،ةدقانلاتاذللةلئاهةيدقنو
،انرصعوهيذلاةيفاقثلاةنجهلارصعيفةلاصأرثكألايفسلفلافقوملا
نعفشكيةيوهللةتباثتانييعتنيبيلالخلارمملااذه":ابابيموهلوقي
.ةضورفموأةموعزمةيبتارتنودفالتخالانوصتةيفاقثةنجهةيناكمإ
ىلإكبّدتريدقيموجهوأيعافدفقوملك،يلالخلارمملااذهلخادو
ةوقلانايغطلاهباشمانايغطزرفيّيلحملاىلععقوقتلك،ةيربربلا
وهنذإةنجهلاعقوم،نيقرشتسملانمةيعرشلااهيلعيفضينموةيلاينلوكلا
ةملوعلاوةيموقلل،ةيلايربمالاوةيلحمللجودزملاكيكفتلاو،جودزملادقنلاعقوم
دقانلاعقي،ةيثلاثملاعلاةياورلاوةيلاينلوكلاةياورلل،تقولاسفنيفةيكيرمألا
ٍضاق،دبألاىلإتصنمِضاقكةداضملاتايدرسلاوتايدرسلانيبنيجهلا
.ىّمسمريغلجأىلإمكحلابقطنلللّجؤم



هييئاوروثلاثلاملاعلايفقثمقزأموهاذهةينيبلاقزأمنإ
ىلإمهمظعمزاحنيةيلايربمالليوفاقثلانايغطلاىلعمهّدريفف،اضيأ
لثم)ةغللا،قرعلا،نيدلا(اميقيزيفاتيمرهوجلوحرودتةيلحمتاعزـن
يفنيدلارهوجوأ،ةقرافألانيفقثملانمريثكلاهجتنأيذلاةجونزلارهوج
موعزم"يدنه"رهوجىتحوأ،يـبرعلاملاعلايفةغللاوأ،يمالسإلاملاعلا
اذهيفةيثلاثملاعلاةفاقثلاطوقسنمديعسرذحي،دونهلابّاتكلايدل
ةيلاينلوكلاةوقلانيبينايغطلانارتقالاىلع،الثم،ّدرتنأبجيال":قزأملا
فطاوعلانيبفلاحتحارتقاب،هتبراحميف،يفتكتنأبيميداكألاقارشتسالاو
".اهززعتيتلاةيلحملاايجولويديإلابورضنمبرضوةّيلحملاةعزـنلاتاذ
]146[

عارصالو،سكرامضرتفاامك،تاقبطعارصنذإعارصلادعيمل
نيبةدراببرحوأ،نايدأعارصالو،نوتغنتهليوماصضرتفيامكتاراضح
وهاممرثكأدحاولاعمتجملالخادو،تايدرسوتّايوهعارصلب،نيركسعم
،تاتشوةيعامجتارجهرصعرصعلانأثيحف،ةفلتخمتاعمتجمنيب
ةداعإنولواحيو،مهبئاقحيفمهتايدرسنوتتشملاونويفنملاونورجاهملالمحي
،راتويلضرتفيامكهتايدرسرصاعملاناسنإلازواجتيمل،اهتنضرأ/اهجاتنإ/اهتئيبت
راتويلنممغرلاىلعف":"ديعس"لوقي،اهنضرؤيواهلحرتي،هعماهلمحيامنإو
،ةعيرملاةيفاقثلاتامادصلاةبقح،ىربكلاتايدرسلاةبقحيفانلزام،هينواعمو
،جيلخلايفريخألالئاهلاقيرحلاىلعدوهشك،ةبيهرلاةرّمدملابرحلاو
"ةهافتوىمُعىوسسيل،بدألادعباموأ،ةيرظنلادضاننألوقلاو
]147[.

تانايك،ةجارجروةمخضتّايوهنيبانرصعيفعارصلالعتشي
رهاوج"اهنأاهيفنولعافلاو،اهؤادعأو،اهوعفادمو،اهتامحيعّديةيقيزيفاتيم
تايوهيفةمجسنمتايلكو،نّمزتوأرّيغتاهلاطيال،خيراتللةرباع"ةتباث
امئادّةمث،"ابوروأ""برعلا""قرشلا""نابايلا""برغلا""مالسإلا"لثمةيلاعتم
موختوأرخآلا،"مهلا"لباقميفهتاذىلعئفكنملاومجسنملا"نحنلا"اذه
،اماعونفيثكلاجيسنللانّيعماهابتناريعينأءرملاىلع":قلطملارشلا
،ةينطولاةيوهلاراعشتحت،اهّجزنكمياليتلا،ةيناملعلاةايحلاجيسن
بايترالاةديدشلاةفئازلاةركفلاعمبواجتلاىلعاهرابجإنكمياليتلاو
ال.ديعسفيضي،]148["مهلا"و"نحنلا"نيبلصفتدودحدوجوبةلئاقلا
،نذإةيناملعنوكتنأالإتاذلارّكفتنمةيديمخرألاةطقنلاهذهلنكمي
ةيشماهلانمعونلخادالإفشكنيالةيناملعلاداعبأمهأدحأنألب



اظقيتماركفيمنتيكلنيشّمهملانمنوكتنأاطرشسيلثيح،ةملاعلا
.زكارملاةيسجرنءازإ

،)؟ضحموِفاصءامتناّةمثلهو(ءامتنالاقدنخيفعقومتلالدب
لعفيامك،اهعارتخاوأ،امةيووهةيدرسبوكرو،امٍركسعمرايتخالدب
"تاذللريبدت"نعديعسثحبي،باتكلاو،نوركفملاو،نونانفلانمريثكلا
ىلإشماهلاعفريو،بألالتقي،لصألاةروطسأضقني،قلق،لحترم،فلتخم
نمرصعلااذهيفهنعشتفأيسفنتدجوامو":لوقيف،ايؤرلاماقم
ةليدبتاعامجوهةمومحملاةيلاعفنالادئاقعلاوةينثإلاةيوهلاتاسايس
نمواهتركاذنمريبكِردقبةظفتحملازتالو،يفنلاةبرجتنمتغزب
يذلا،تاتشلاو،نييشماهلاو،نييفنملاتاعامج،]149["ةصاخلااهتيتاذ
عارتخاو،ىفنملالخادمهتايحراكتباىلع،يسايسلاملاعلافورظمهتربجأ
دّصقتيملديعسنأهبننانه.ءامتنالاةدقعنميناسنإلاصالخللاقيرط
نملبنيرخآلابراجتنماذهتاذلاريبدتمهلتسيملو،كلتهتايح
ينأبيساسحإ":اهشاعيتلاىفنملاةايحواهتبرغةرارمنم،اهسفنهتايح
هنألوقلاعيطتسأ،اّدجايوقلازياموناكةددعتمتافاقثنيبّقلعم
ينكل،اهجراخوءايشألالخادامئادينأةقيقحلاو،يتايحيفىوقألارايتلا
.]150["ةليوطةدملءيش"نِم"ادبأتسل

،ةيووهلاتايجولوطنالانم،اهريغنودىفنملاايجولوطنأزّيمتت
ّلكب،رشبلانمنييلبقتسملارصعنّشدييذلاةهاقنلاراسمدباكتاهنوكب
،همالآونينحلاتايلامجليصالخعوزـنيأنودكلذلعفتو،ةيحيرأوًاضر
سفنلةيدبأةدوعةيأدّصقتيالةدارفلاهذهبتاذللاريبدتنأتيح
وأيعقاورّذجتيأوأ،ليدبيموقذالميأنعثحبيالو،ءيشلا
اريسجتّربدتلااذهنوكي،كلذلكلدب."نطولا"و"ضرألا"يفيماهيتسا
"باطخلاةعقاو"نيب،ةيمومعلاطرفمو،ةيصوصخلاطرفمنيبةنونيكلل
اذهىلع"ديعس"لوقدهشي،صنتاذروكيرلاقامك"باطخلاماظن"و
وهانههاّخوتأاملةبسنلابصاخوحنىلعاقئاشهدجأام":هلوقبلعافتلا
ودبيامو،ادجيتاذهنأىلعودبيامنيب،ماعلاويصوصخلانيبلعافتلا
"ءاشحألا"يفبراضلايلاعفنالاروعشلانيب،ةيغاطةروصبيعوضومهنأىلع
ةرساخلااياضقلابريكفتلايضتقياذإ،لئاهدحىلإيخيراتلامكحلاو،ةوقب
.]151["ّهلككلذ

،ةيتاذةريسنم،يلاينلوكلادعبامطرشلايفتاذللرُيبدتولخيال
،طرشلاكلذل"يسفنليلحت"نمةيلاينلوكدعبام-ةيتاذةريسةيأولختالو



تاذلاةداعتسايفبولسأيهدقانلاورّكفمللةيتاذلاةريسلاتناكاذإو
ةداعتسايه،هتاذلديعسدراودإةداعتسانإف،ةرَّكفماللااهتاذلةرِّكفملا
نمض،قرشللبرغلاةداعتسايفبولسأ،ينيطسلفلالفطلاكلذليكيرمألا
برض،ةيعاوالةيّوهلدقانلايعولاريكفتيفبولسأ،قارشتساللداضمروظنم
يقرشلاروعشاللاىلع،نيجهيناسفنللحمهسرامي"ىفنملاةهاقن"نم
:ةيبلغأرثكألايّولقألا،رجاهملاو،لحترملاو،تتشملا

يف،ةيسنجلايكيرمأ/يتنتستورب/يحيسم/ينيطسلف/لفط
"ديعس"ـلةبسنلابنذإىفنملاسيل:خلا.../ةيبرعلا/ةيمالسإلا/ةيروكذلا/ةرهاقلا

"دراودإ"لفطلابفذقةدالولاذنميهلب،ناكملانمدرطوجارخإةلاح
ةمهمنإف،يتيبرتملاعوةيلصألايتئيبملاعنيب":]152["ناكملاجراخ"
."ديعس"لوقي،]153["ياوسنوديدحوّيلععقتامنإةوهلاكلتريسجت

عممغانتلانعثحبلاىلإناسنإلايفيلصاعوزـنّةمثامبر
حمسيدقو،يداعلاناسنإلاحيريدقمغانتوهو،يخيراتلاويفاقثلاهطيحم
نأنكمييتلاىرغصلاهتاّذلمو،ىرخألاةايحلاجهابملغّرفتلاببتاكلل
،)"لبونةزئاج"ةلمحمظعملعفامك(،ةميظعصوصناهلوحاضيأبتكن
ةلاح"عماليوطاطوشعطقينأوه،يلاينلوكلادعبامفقثملاردقنكل
لدجلا"ـبهبشأاطوش،)هنطو(يفناكولوىتح،اهبرعشيسيتلا"ىفنملا
ةبسنلابيـبلسلالدجلاينعي"ونرودأرودويت"هلّرظنيذلا"يـبلسلا
يفنتيتلاةريثكلابولسلاناكميهةفاقثلانأ،يفاقثلادقنلاةيرظنل
دضيساسأعازـنيفلوخدلاىلعفقثملاربجتوةيرحلاوةيناسنإلاةايحلا
اديعسيكتشي،"رصنلادعوم"ـبقحتلييكل،وهريصييكل،هرصعةفاقث
يتّيهامنيب،مغانتلانمروعشبةّرمتمعنالو":كلتبلسلاةلاحنم
لوقي"تنأِرص"..،]154["رخآديعصىلعيتروريصولوأديعصىلع
."رص/ـتنأ"و،هشتين

الةطاسبباننأل،ةفلتخمقرطبهّرسفنو،روّدلاسفنامودّلثمن
،انتاوذريغرخآائيشريصننأاننكميالو،انسفنأبنظلابيّخننأعيطتسن
راهظإديرننيحةجاذسلانملنذإهنإ،رخآلكشبنحنريصننكلو
زـنارف"وأ،اينيطسلفهنملقأوأرثكأايكيرمأهفصوب"ديعسدراودإ"
فيزوج"راهظإىتحوأ،ايرئازجوأايكنيترامرثكأوألقأهفصوب"نوناف
ةنسديعسدراودإعمراوحيف،ايزيلجنأهنمرثكأوألقأاينولوب"دارنوك

ءاوسهتيبيفهسفنسحيهنأ؛رركتملالاؤسلااذهلثمنعباجأ،1993
عيطتسيةدحتملاتايالولايفهنأفيضيو،يـبرعلاملاعلايفوأاكيرمأيف



،ءاوسّدحىلعاينيطسلفوأايكيرمأهرابتعابلضفأهسفننعّربعينأ
؟اّفيزمايكيرمأ؟اعّنقماينيطسلف

نوردحنييـبرغلالوبورتيملايفقثممظعمنأّرسفياماضيأاذه
"فطعملايفةكوشلا"ـبازومهميقبنمممهمظعم،يلالخلارمملااذهنم
ابوروأوايسوربّاتكمظعمو،دارنوكفيزوج،ةريهشلادراغكرييكةرابعب
حرجلابّاتكلكو،يماكريبلأ،ةيدنلريالاةمزألابدأهعمو،سيوج،ةيقرشلا
ىفنمودادحكلام،اكيرمأيفتروفكنرفيركفملكوونرودأ،يرئازجلا
نييفنملاجاتناهنمريبكءزجيفيهةثيدحلاةيبرغلاةفاقثلا":ةينوفكنرفلا
.ديعسلوقي]155["نيئجاللاونيرجاهملاو

قوفيلصألاكنطوملمحتنأوهسيل"نيملاع-نيب"شيعتنأ
وهلب،ىفنملاليلّنجينيحاهيلإدوعتنأالو،نوزلحةعقوقككرهظ
،هيفافوذقمكسفنتدجويذلانطواللاىلإ،نطولانمائيشلمحتنأ
نمّةمثسيل،شماوهلاةياوغتحتو،ةيسجرنلكقوف،كعضوشيعتنأو
ليوحتيفحجنتناوهتاذلاريبدتنكل،ّلحامثيحهلوصأهقحالتال
دّرفتمروظنمىلإ،ةيدقنلاةيؤرللشماهويووهليبخرأىلإتاءامتنالاكلت
ماظنلاجراخشاعتةايحيهىفنملاف"،كريغهاريالامةيؤرنمكنكمي
اهيلعداتعيوناسنإلااهفلأينأامو،زكرمالب،ةيقابط،ةلحرتمةايح،داتعملا

]156[".ديدجنمةعزعزملااهاوقرجفنتىتح
،ءامتنالايميدع،نولالب،دودحالب،ةموصخالبسانأ"نإ

اكيرمأىلإديعسرجاهنيحو.نونافزـنارفلوقي"ةكئالممه،نورّذجتمال
ال،امامتايكيرمأالوامامتايبرعسيل،امامتايبرغالوامامتايقرشنكيكل
بوثكناولألاكلتلكنمةعقرلمحيهّنكل،امتايحيسمالواملسم
قوفنزاوتلاىلعظافحلاّبلطتياذهكفقوميفتاذلاريبدتو،جّرهملا

ةغلابةلوهسبطقستو،ةبذاجتموةبطاقتمتايوهىلعادودشمجّرهملبح
مالسإلاةروصدجودقف.ةيلاعتملاتاهيشيلكلاوةيناجملاوتاميمعتلايف
ةديقعليئارسإةلودعمفطاعتلادجوو،نيوكتلالماكاناطيشبرعلاو
صقريسجّرهميأف،اقبطمةينيطسلفلاةيضقلابلهجلادجوو،ةخسارةيبعش
ةيطمّنلاةروصلاوهمالسإلا"نأديعسلوقيو؟انههنيباعثلاسؤرىلع
نوداهنعثّدحتلاحومسملانميتلا،برغلايفةريخألاةيرصنعلاوةيفاقثلا
]157[".فوخلاوأفّرصتلاءوسبساسحإىندأ

ّصلختلانكمأمث،يضاملايفاهلانضرعتةلاحاضيأىفنملاسيل
ةلاحلاوهلب،ملاعلايفمالسلالالحإوينطولاررحتلاولالقتسالادعباهنم



تناكاذإف،انتبقحلاوطرصاعملاناسنإلاوةفاقثلاددهتىقبتيتلا
يفانملاطرشقلخت،ةيدودحلاوةيميلقإلاتاعازـنلاوبورحلاوتايروتاتكيدلا
نمألاوةراجتلاوملسلاتالاحوةيطارقميدلانإف،ةيعامجلاتارجهلاوةيرسقلا
هبرحبانرصعنإ"..رافسألاو،ّةيرحبلقنتلاو،ةيرايتخالايفانملاىلععجشتاضيأ
رصعاقحوه،ةيتوهاللاهبشنييلومشلاهماّكحعماطمو،هتيلايربماوةثيدحلا
حيدمىلإاديعسوعديلهف]158["..ةيعامجلاةرجهلاودورطملاوئجاللا
؟ىفنملا

يفهتيلامجمغرهديجمتوأ،اضيأىفنملانععافدلانكميال
يفهيلإرظنلايغبنيطقف،ناسنإللافينعاعالتقاىقبيلب،ىلوألاهتالاح
يفةرجهلاقيرط(هدّجمتيتلاةيتوهاللايواعدلااديعبهتيويندوهتيخيرات
ديجمتلااذهلثم)يحيسملاويفوصلاصالخلاو،يدوهيلاهيتلاو،مالسإلا
ةلاحاهحرطتيتلاةيقيقحلالكاشملانعيعولافّرحيدقيلاعتملاسؤبلل
يويندرمأىفنملانأوهو،هتقيقحيفعيظفوبيهروهامنإ":ىفنملا
قحبرشبلالعفنمهنأو،قاطتالةروصبيخيراتوهنمءاربالوحنىلع
دق،ةريخألاتوملاةمعنريغنمامنإ،توملانأشهنأو،رشبلانممهاوس
]159[".ايفارغجلاوةرسألاوثارتلالهنمنمرشبلانييالمعلتقا

لمأتلامئادوهفهذهلو،هريغنمرثكأايفاقثاّرتوتيفنملاشيعي
ملألاهرصتعي،ةفاقثلانمزيمتمعقوميفامغرمفقيوهو،هحرجيف
،امينسلا،ةياورلا(،ةفاقثلاتالاجميفعادبإلاولايخلاىلإهبجزيو
ةراسخوطابحإللاديعصتو،ايلاعتماضيوعتنوكتنأاهلكداكت)..،ىقيسوملا
قلخبةكبرمةراسخنعضيوعتلايفهتايحمظعميفنملايضقي"،ىفنملا
نيبدجننأشهدملانمسيلاذلو،هيلعهناطلسطسبيديدجملاع
".نيركفملاونييسايسلانيطشانلاو،جنرطشلايـبعالونييئاورلانماريثكنييفنملا
]160[

هّنكل،عقاوللاينفاليدبوأايبوتوينذإنوكينأىفنمللنكميال
ةفاسمو،ةيووهلاتازكرمتلليكيكفتو،يشماه،زاتمميدقنعقوم
يتلاةطلسلايفطّروتلاتايثيحلكىرينأركفللحمستةيدقن/ةيفالتخا
دلوتتنأف،رايتخاةلاسمسيل،ةياهنلايفىفنملاو':فّقثملااهيفعقيدق
نأةطيرشاهملعتتءايشأكلانهنأريغ،هبىلتبتنأثدحيوأ،هيف
ةياعرلابادّهعتينأاهيلعوأهيلعف،هحارجاقعالابناجيّحنتلايفنملاضفري
]161[)ةمّهجتملاوأةلهاستملاسيلو(ةيكوكشلاةققدملاةيتاذلانمعون
هذهلالخنمةيدقنةيؤرلكلمهلملاعقوملاىلإديعسدراودإصلخي



فالتخالاساجبنالاناكماضيأىفنملا،ىفنملااهّرفوييتلاةيفالتخالاةحسفلا
".ةليصأةيؤرنيوكتنمنّكمت،ةبيرغضرأُعمجأملاعلاةيؤر":يجولوطنالا
]162[



؟ةلقاحتملاتاعطاقتلاهذهىلعيفسلفلالآستلالغتشيفيك
نهارلابيفسلفلامامهناللسسؤنفيكو؟ةيلومشلاةمواقموفالتخالا/نفلا
لاؤسعقيايسايسانهار؟تايلامجلاونفلاةفسلفلالخنميسايسلا
اءاعو/ايعوامودنفلاناكاذاملو،ةيمويلاهتاسبالمبلقيفةنطاوملا
تاباطخلاةيقبعقتاذاملو؟حرملاملعلا/ةروريصلا/فالتخالل
له؟يفالتخالااهّسحدقفتوةيلومشلايفةلوهسب)ةينقتلا/نيدلا/ةقيقحلا(
لقثييذلاةيلومشلاتابثرسك،ةروريص/فالتخاوهامبنفلاعيطتسي
نيدلاوةقيقحلايف(ةيلومشلاراطخأيهاممث؟ةلمتكملاةنطاوملالهاك
؟عادبإلاوةيرحلاوةنطاوملاىلع)ةينقتلاو

درفتسيامنيبةيرحلا/فالتخالادعبنمتاباطخلاهذهولختاذاملو
؟داعبألاهذهبنفلا

ةزهاجةفصوةمثسيلهنأ؛هداعبأطسبأدحأيفنفلاينعي
ملاعللةيؤرىلإنفلالوحتناوىتحاذهلو،ةيعامتجالاوأةيدرفلاةايحلل

Weltschawnungيتلا"ملاعلاةيؤر"نإف،عمتجملاوأةلودلا/ةنيدملالخاد
الاهنأل،ةيزهاجلا/ةيلامتكالاوأ،ةيلومشلايفعقتنأنكميالنفلااهسسؤي
تاباطخلعفتامكدجلالمحمىلعاهلكةيدرفلاةايحلاذخأت
ةينقتلالعفتامكةيدوبعلاوةرخسلالمحمىلعاهلمحتالو،نيدلا/ةقيقحلا
،ةيناسنإلاتالاعفنالاىلعرحلابعللاينعينفلاف،الثميلامسأرلابالتسالاو
بالتساوأةيتامغاربةعفنميأىلإفدهيالو،اهتاذلةعتملابلطوهو



نأروهنبوشعماديعبباهذلانكميكلذنمرثكأ؟درفلاوتاذلليلوادت
عمتجملاقلخيفةزيرغللعيرملالغلغتلانملوألاانصلخموهنفلا
.هميظنتو

)هرصعيفلغيهلايلعلاةلاهلاتحترومغملا(روهنبوشرثرآمدقي
روهنبوشرصعنماهلةجاحرثكأانرصعنأدجأ،ادجةيكذتاحيملت
دوجولةيقيزيفاتيملاوةيفسلفلاةيعرشلانعلءاستنموأوهف.هسفن
ةداعإةمثنمو،يعامتجالادقعلاةيضرفلخيراتلاليكشتجراخنم،عمتجملا
انلمدقيهنأمث،هفالتخاودرفلاةيرحىلعةيقالخألاهتيولوأيفرظنلا
،ةايحلاةدارإوأةزيرغللادادتماهفصوبعمتجمللاّقالخواركتبماموهفم
ةناخيفهتفنصوروهنبوشركفلتءاسأيتلامؤاشتلاةركفنعاديعبو
ةزيرغميظنتوقلخنمعمتجملاناكاذإهنأهعملوقلااننمي،ةزهاج
ّعبرميفهبيوذتودرفلاباسحىلععونلاّدلختيتلاءاقبلا
يفهفعسييكلنفلاالإناسنإللىقبيملهنإف،]163[جاوزلا/ةرسألا/لسانتلا
عمتجملةيلومشلاةيطمنلانعفلتختءاقبلاوةايحللةفلتخمقرطراكتبا
.ايلاحهشيعنيذلالحنلا

رصعلانأ)وكوفورغديهوهشتينةداهشب(لوقلانكميايخيرات
)وطسرأنوطالفأطارقس(ةقيقحلاباطخةيثالثىلعقباسلالوألايقيرغإلا

نيحيف،زايتمابيزينويدلارصعلاوأنفلاوةروريصلاوفالتخالارصعوه
ناكاذهلوةلمتكملاةيحيسملاةينوطالفألاةقيقحلارصعوهقحاللارصعلانأ
.اينولوبأارصعقالغنالاوةيلومشلاوزهاجلاوتابثللارصع

لخادلوقلااده"ةيناسنجلاخيرات"ةيثالثيفالثموكوفدصري
ةايحلانأفيكايجويلويكرألافشكتثيح،قمعبةينانويلاةلودلا/ةنيدملا
ةينفةيؤربموقتتناكلوألايقيرغإلارصعلايفتناكالثمةيسنجلا
نمضتييذلاةلوجرلافرشو،يصخشلانزاوتلاةميقىلعموقتةيلامجو
لخادةيؤرلاكلتدتمت،سنجلايفيوذللاسامغنالايففارسإلانمرذحلا
لبنلاميقوأ،تحنلايفيناسنإلادسجلاقسانتيفءاوس،ةينانويلانونفلا
قلعتت،ةيقالخأتسيلوةيلامجميقتناكيتلادعولاودهعلاو،فرشلاو
اميفاهنكل،...ةأرملا/يربربلا/دبعلانعايلامجزيمتييذلارحلالجرلاموهفمب
اذهوةمزلمةيقالخأميقىلإتلوحت/دجلا/ةقيقحلا/تابثلارصعيف،دعب
اموهوهتيرحىلعنايغطلاب،عيطقلاةزيرغ/عمتجمللحمسياموهمازلإلا
ةايحميظنتيفاهلغلغتوةلودلا/ةطلسلازواجتلدعباميفةيعرشلايطعي
يذلاقالخألاوةيسنجلاةايحلانيبيديدحلاطابرلاكلتريسجتوأ،درفلا



)]164[ةيناسنجلاخيرات(وكوفةيثالثلمجمرودت،ِذئلبقادوجومنكيمل
؟ةيقالخألاميقلابةموكحمةيسنجلاةايحلاتحبصأفيكوىتم:لاؤسلالوح

ةايحلايفةقيقحلاباطخو،ةلودلاةيلومشلغلغتتفيكوىتميأ
؟ةيعرىلإهلوحيودرفلايفةنطاوملادعبرمدياموهو؟دارفأللةيميمحلا
هذهعزتنتنيحراصتخابهنإ.درفلاىلغةلودللةيقالخألااياصولاءاسرإب
ةيزكرملالوحرودتةيقالخأةلأسمحبصتو/نفلالاجمنمةصاخلاةايحلا
)lapudeur(ماعلاءايحلاموهفملةبعرملا

هجولاوهةمألا/ةلودلا/ةنيدملالخاددرفلاىلععمتجملانايغطنإ
يفكلذثدحيالاذهلو،عمتجملالكىلعدحاودرفنايغطلرخآلا
ةيزانلاايناملألثم(ةيروتاتكيدلاةيلومشلاتاظحليف،خيراتللةذاشلاتالاحلا
رشبلانييالملةرحلاتادارإلارداصتثيح)يفاذقلاايبيلوأوكنارفاينابساوأ
وهدحاودرفلناسنإلاوخيراتلاوملاعللةيداحأةيؤرحلاصل
.يـبنلا/صلخملا/لطبلا/ميعزلا

لب،خيراتللةذاشلاتالاحلايفطقفعضولااذهثدحياللوقأ
املاطو.ايعيبطهدقتعنيذلايلاحلاانعضويفةيلومشلاهذهشيعننحن
ناسنإلاوخيراتلا/ملاعللانتيؤرعضييذلاباطخلا،عمتجمللماعلاباطخلا
ةقيقحللباطخوهيقيزيفاتيمينيدباطخوهو/يداحأ/دحاوباطخوهو
باقعلاوةبقارملاوبعرلابةنوكسمةريثكتايزكرمىلععزوتيو،دجبذخؤي
تافالتخانعثحبنيكلناوألانآهنأدقتعأ،لالغتسالاوبالتسالاو
ةيلومشلاتاعمتجمنموةيعيبطاهنأدقتعنيتلاانتاعمتجميفةيرهوج
اننأدقتعنيتلاةموعزملاةرفطلاةعجارمانيلعيلاتلابو؟ةفورعملاةيروتاتكيدلا

.خيراتلايفاهانققح
،وكوفايجولويكرأباليلقسنأتسنوىرخأةرمخيراتلاىلإدوعن

فيكمثةلهولوألملاعللةينيدلاةيؤرلاوتانايدلاأشنتفيكلأسنل
؟ةوعدلارصعىلإappelةوعدلارصعنملوحتت

ةيؤرنملوحتتفيك،ةيوكوفرثكأةغيصبو
ةيؤرىلإناسنإلاوخيراتلاوملاعلل/ةيفوص/ةينف/ةيلامج
لوحتتفيك.ةمزلمةيؤرىلإةعدبمةيؤرنم؟ةيجولويديإ/ةيسايس/ةيقالخأ
.ةيلومشلا/راركتلاباطخىلإةروريصلا/فالتخالاباطخنم

يهوتانايدلالكيفةيسنملاعئاطقلاهذهتثدحاضيأايخيرات
روطىلإعمتجملاروطنمتلقتنايتلاةيملاعلاتافاقثلامظعملكلمشت
اهنأدقتعتيتلاةيدوهيلابوعشلالكشتخيراتيفكلذثدح..؟ةلودلا/ةمألا



ةيظشتملا/ةنيجهلالوصألاتاساردلالكنيبتزيحيفدحاوبعشنمردحنت
رصعنمتلقتنانيحةيحيسملاخيراتيفكلذثدحوليئارسإينبل
بطقتستةايحللةيلامجةيؤرنعةرابعتناكيتلا"ةيلصألاةيحيسملا"
،ةلوزعملاتاعمتجملاو،ةقوحسملاتاقبطلاوموختلاو،شماوهلاتاعامج،ةداع
ةيروطاربمإلاتّنبتثيح،نيطنطسقرصعيفةيتونهكةلود"عورشمىلإ
داهطضالانماريبكارصعنشديلةلودللةيمسرةنايدةيحسملاةينامورلا
.دومجلاوطاطحنالاو

يتلاةعيطقلاكلتىلإدصقنو،مالسإلاروهظدنعاضيأكلذثدح
نع"يحولاةبرجت"وأ"ةيمالسإلاةرهاظلا"نع"ةينآرقلاةرهاظلا"لصفت
"ينآرقلاباطخلا"ثيح،كلذنوكرألصفيامك]165["ةنيدملاةبرجت"
ةنيدمللةيسايسلاةبرجتلااهتلّوحاميف،خيراتلاوملاعللةيلامجةيؤرنّشدي
ةيؤرلايهو،ينانويلاةنيدملا/ةلودلاجذومنىلعيلومش/يسايسعورشمىلإ
ةيعملأب"طّيعجماشه"دجباهلخرّؤييتلاىربكلاعئاطقلااهدّضعتيتلا
،نييساسأنيثدحلةقيقدلاليصافتلا"طّيعج"كفكفي"ةنتفلا"هباتكيف،ةردان
يتلا"ملاعللةيروثلا/ةيبوتويلا/ةيلامجلاةيؤرلانم"لوحتلا/فطعنملااذهلاسسأ
اهتضرفيتلاةيهقفلاةيجولويديإلاةيؤرلاىلإ؛ىلوألاةيدمحملةوعدلااهنّمضتت
:نيتعيطقلسسأدقو،ةدّقعمةيلبقوةيداصتقاوةيسايستاباسحدعباميف
تاوزغلانيبو،ىلوألاةوعدلاخيراتنيب،اهسفنةوعدلاخيراتلخادةعيطق
يـبنلاةايحيفةوعدلانيبةيناثلاةعيطقلالصفيمث،يـبنلاةايحيف
لصفيمك،ةّدرلابورحوهيساسأثدحاهلصفيو،هدعبةلودلاسيسأتو
ماسقنالاثدحيأ،]166[ةنتفلاثدحاهسسؤييتلاوىربكلاةعيطقلا
)ينسلامالسإلا(ةيواعمنيبو)يعيشلامالسإلا(يلعنيبمالسإلالخادريبكلا
سسؤملاثدحلايهنيفصةكرعمرابتعااننكميةيثحبلاةرئادلاهذهيفو
هلّمحيذلايموهفملالقثلاكلذنمثدحلاظفلهذخأياملكب،ةعيطقلل
.ويدابنالآهايإ

اذهةيمهأىلإهبتنانملوأطناكدجنةثيدحلاروصعلايف
ةيمتحلانيناوقلاةرئادنيب،"ةيرحلاةكلمم"و"ةرورضلاةكلمم"نيبلصفلا
ةيناسنإلاتالاعفنالابرحلابعللاةرئادو،صلاخلالقعلاتالوقموةعيبطلل
هذهلنيتددحملانيتيساسألانيتلوقملانإ،اقيطيتسالاويلمعلالقعلاتالوقمو
زواجتياميفو"نوناقنودبةيعورشملا"و"ةيئاغنودبةيئاغلا"امه،ةرئادلا
اقحيعمقالماظنةيهامىلعنالدتنيتلوقملانيتاهنإف،يطناكلاقايسلا
،ةيرحلاةينبددحتةيناثلاو،لامجلاةينبددحتامهلوأنإو،]167[



ةررحملاتانكمللرحلابعللاقيرطنعءاوترالايهةكرتشملاامهتيصاخو
امهرابتعابالإنيتلوقملانيتاهطناكيّمنيال،ةعيبطلادنعوناسنإلادنع
اريثكزواجتدقهيرصاعمىلعهتيرظنريثأتنأريغ،ركفلاتايلمعنم
باتكرشننمتاونسعضبدعبف،ةيلاعتملاهتفسلفاهتماقأيتلادودحلا
موهفملانمةراضحللديدجروصت"رلليش"عزتنا"مكحلاةكلمدقن"
نوناقنمصالخلانعثحبيحارنيحروهنبوشلعفكلذكو،يطناكلا
."ةياغنودبةيئاغ"هفصوبنفلايفةزيرغلا

هيفيقتلتيذلاطسولاوهاقيتيتسإلالاجمنإفطناكدنعامأ
يذلاف،ّليختلاقيرطنعطّسوتلااذهققحتيو،ةمهافلاةوقبساوحلا
يلامجلادعبلانإفكلذىلإةفاضإلابو،"ةثلاثلا"ةيلقعلاةكلملاوهّفلؤي
طّسوتلااذهنإ،ةيرحلاوةعيبطلاهيفىقالتتيذلاطسولااضيألّكشي
رمملااذهلخادةراضحلامّدقتهريثييذلاعارصلاثدحمتحيجودزملا
ايندلاتاكلملانيبامأدبيعارص،ةيرحلاةرئادوةرورضلاةرئادنيبيلالخلا
تاكلملاعوضخقيرطنعققحتيامنإ":مدقتلانأكلذ،ايلعلاتاكلملاو
يعسلارهظيكلذبو،ةيعامتجاتاياغليعمقلااهمادختساو،لقعللةيسحلا
تربرهلرخآجيرختيف]168["يلامجلالاجملايفطيسوداجيإليفسلفلا
.زويكرام

لّصفملااذه"ايبوتويلاوايجولويديإلا"هباتكيفروكيرلوبلّصفي
ةيؤرلانيبو،ملاعللةيبوتويلا/ةيلامجلاةيؤرلانيبيخيراتلا
يذلاينفلالايخلالمعنملوحتلاةيلآدصرييكل،ةيوطلسلا/ةيجولويديآلا
عقاولاكلذريربتيفىرخأةّرمطوقسلاىلإ،هعدبيوعقاولاسؤبهجاتحي
نيبوعقاوللرتجملامهفلانيبيجولوطنالصفمتلصألايفوهو،ايجولويديإ
يأ،نكمملاوعقاولانيبةلصافلاةطقنلاف،لبقتسملاونكممللعدبملالايخلا
ىلإ،ملاعلاةيؤرو،ركفلاويعولااضيأرطشتاّيجولوطنأ،لايخلاومهفلانيب
ةيلاثتمالاوطيمنتلاةدارإلةزفحميلاتلابوةعقاولاىلعةظفاحمةيؤر
ةيقارتخاةيؤريأ،ايبوتويلاونفلاولايخلااهبهليةيروثةيؤرو،هباشتلاو
نفو،ةيدرفللةززعمةيؤر،عقاولاىلعةدرمتمو،عقاولارطألةمطحم
.ةيلومشللةمواقمةدارإتقولاسفنيفيهو،ةررحتملاةنطاوملاو،دوجولا

فلتخملاودرفنملاونكمملاتاراسمةيساسألاهتفيظويفنفلاحتفي
،ةغللةيلوادتلاةفيظولاةيطمنرسكيامردقبوهو،ةغللالايخملخاد
،توملانمةنونيكلا/ةغللا"ذقني"امردقب،انيفيتامغاربلادعبلاةيداحأو
هدعبيأ،نفلاةيهاملّكشيرعشلانأرغديهعماضيألوقلانكمياذهلو



لباقميفةداملا/ةغللادسجلخادةعدتبمبوردلاحتفهفصوب،يساسألا
ىلإامودعزـنتثيحبعقاولا/ةداملااهيدبتيتلاةمواقملاكلت
تايناكمإلاريجفتىلإنفلاعزـنياميف،ةيلومشلاوطيمنتلا/توملا/تابثلا
لمعلايفناسنإللةديدجلانكاسملافشكوةغللاريجفتيأ،ةدامللىرخألا
.ينفلا

نيب،افّشكتاهفصوبةقيقحلليلصألاعازـنلااذهرغديهفّصوي
لب،ملاعلاوضرألانيب"عازـنلا"ثدحيينفلالمعلايفف،"ملاعلا"و"ضرألا"
ءاضفحتفنيثيح؛"ثودحلا"اذهالإةيساسأةفيظونمنفللسيلهنأ
ينفلالمعلاموقيو،ةداملاةمواقمنيبولايخلاىوقنيبعارصللةحسفو
مّوقتييتلاةداملايهانهضرألاف،عازـنلادلخييراكذتبصنوأ،ِدهاشك
دعبلثمتو)ةغللا،تامغنلا،ناولألا،بشخلا،ماخرلا(ينفلالمعلااهب
تابثلاوقالغنالاىلإامئادعزـنتثيح،بلاسلابذجلارصنعو،عقاولا
،نانفلاهحتفييذلا"ملاعلاةيبذاج"لباقميفةظفاحمةوقاهنأيأ،توملاو
دومجرسكياذهبونفلا/لايخلاعنصنمامودنوكيملاعلاف،ةداملالخاد
انهملاعلاموهفملنكميثيح،ةلاحإوىنعمماخلاةدامللحبصييكل،ضرألا
نم،ةروريصلاوريغتلاىوق،خيراتلاوأ،عمتجملايفةيروثلاىوقلالثمينأ
.ةداملليـبلسلاقالغنالاودومجلاصاصتمالجا

ريمدتلاتوملاىوقلباقميفاهزئارغوةايحلاىوقنفلالمحي
ظفحينفلاف،يضعتماللاملاعلاةيطمنىلإةدوعلاىلإةنونيكلابعزـنتيتلا
ىلإةدوعلابجيانهو،نايسنلاويشالتلاوراثدنالانمىنعملاوءايشألا
ام"ةرضاحميف،1929ةنسرغديهاهنعفشكيتلا"ةّشهلاايحولوطنألا"
يرشبلادوجولارصاحييذلاتوملاةوقمهفنيكل]169["؟اقيزيفاتيملايه
ةنونيكلانعرغديهملكتيثيح...عونكنكلودرفكطقفسيلهددهتيو
مدعللةمواقماهفصوبيأ،pouvoird’être"دوجولاىلعةردق"اهفصوب
وأ،ةمواقملاهذهّدلخييكلينفلالمعلايتأيانهو،انيفيواثلامداعتملا

ىقبيامنأدجنتوملاةهجونمف.ةقيقحلا/ةركاذلليلصألاعازـنلااذه
.ىركذكينفلالمعلاهظفحينأنكميامطقفوهدارفألاةايحنم

ريجفتو،ةداملاةيطمنرسكىلعةردقلاهذهلكنفللنأاملاط
ىزعيرغديهنإف؛ملاعلايفةماقإلاسسؤتةديدجتاراسمحتفوةغللا
قلقيفيشالتلانماهتيامحيأةنونيكلاتيبسيسأت،ةصاخرعشلاونفلل
نأديفت،ةينفةراعتساهنأ،نكسلاموهفمىلإةوقبهّبننانهو،توملا/مدعلا
ةلجعلاهبرسكيامبيأ،يخيراتلكشبالإملاعلايفنكسيالناسنإلا



اننأرغديهنلعياذهلو،رثأنمخيراتلايفهفيضيامبةعيبطللةلتاقلا
،ةيلومشلاةمواقموذاقنإلاَدُعبوهنفلاف،]170["ارعشملاعلايفنكسن"
ةيلومشوأنيدلاوأ،يقيزيفاتيملاركفلاةيلومشءاوش،تناكايأ
.عمتجملاوةينقتلاوةلودلاةيلومشوأ،ايجولويديألا

ةيلومشلاةضهانميفنفلاةيمهأىلعانهدكؤننأنذإديرن
خسميو،ناسنإللةيدرفلاةيرحلاقرتخياملكببالتسالافّرعنو،بالتسالاو
مايقليساسألايجولوبرثنألاطرشلاوهو،هتيصخشلققحتملاونكمملاءارثلا
نأاهنكميالةلمتكمةنطاومنأاضيألوقلانكميانهو.ةيقيقحةنطاوم
لكشلابةيناملعلامهفتالامك.عمتجملليناملعلاطرشلالخادالإققحتت
اهنأل،"ةلودلاونيدلانيبلصفلا"ـلةيديلقتلاةمزاللايفّسلكتملايطمنلا
اهلكملاعللاهترظنلكشتتتاعمتجملخاد،ىشالتتامناعرسةيقوفةمزال
ةروريسلخاد،ةليصألاةنطاومللطرشكةيناملعلاققحتت.ةروطسألارصانعب
ةمهاسملاو،ةثادحلاقاطنلخاددرفلاجمدىلإفدهتةيعاوةيخيرات
وهوايساسأايخيراتارودنفللنوكيانهو.ةثيدحلاةلودلاءانبيفةيباجيإلا
يناسنإلاداعبأنعفشكلاب،ينفلالمعلالخاديناملعلاطرشلااذهحتف
لاخدتساو،ةفلتخملاةيناسنإلابراجتللّعقوتماللاناكمإلاحتفب،ريبعتلالخاد
يأودبي،ينفلالمعلاةطاسوبةيدرفلاةايحلاىلإةعونتملاوةريثكلاتافاقثلا
القعماهفصوبةيوهلاتاباطخكيكفتبالإققحتتنلعمتجمللةينفةنملع
.تايزكرملانمريثكلل

نأاهنكميالةريخألاهذهو،ةفاقثلاةنملعيهةيناملعلانإ
لكنإ،نونفلاةطساوباهيفةيناسنإلاداعبألانعفشكلابالإققحتت
اموهو،نونفلاراهدزالخادالإايخيراتققحتلااهنكميالةيناسنإةعزـن
يلاطيإلاةضهنلارصعيفنونفلاراهدزانيبيخيراتلامزالتلاكلذّرسفي
رّجفيذلارصعلاوهو،رصعلاكلذيفةيناسنإلاةعزـنلاروهظنيبو،الثم
اهنوحتفييتلاةيوناسنإلاةيؤرلاةيمهأىلعدكؤنانهو.ةيبروألاةثادحلا
ةركفلاوهةيناسنإلاميمصنإ":لوقينيحديعسدراودإلثمنورّكفم
،ءاسنولاجرنمرشبعنصنموهيخيراتلاملاعلانأبةلئاقلاةيناملعلا
.]171["ينابرعنصنمال

اهقيقحتنكمييندم/يسايسوأيقوقحموهفمدرجمةنطاوملاتسيل
موهفممهألااذهو،يهلب،ةلودلليروتسدلاوينوناقلاعيرشتلاقيرطنع
مهفبقلعتيامردقب،ةيسايسلاايجولوبرثنألابقلعتي،ساسألابيجولوبورثنا
دراودإاهشقانامكlasécularitéةويندلاينعنو،ةيناسنإلاةايحلليويند



قيقحتلىوصقلاتاناكمإلاثحبو،درفلاةايحلةيويندلاةيؤرلاكلتديعس
،نفلاتاعيونتربعحورلاودسجلاتابغرلىصقألاققحتلاباهءالتما
.ةيهانتماللاهتاروريصو

نمهليزـنتيفكييلبقروصتوأ،زهاجىطعمةنطاوملاتسيلو
يتلا،بالتسالالاكشألكلةبوءدةضهانميهلب،يقوقحلاركفلاءايلع
رمتسميتاذدقنيهو،نايحألابلاغيفيعاواللكشبودارفأكانقرتخت
مث،ىلوألاةجردلابةيكيكفتةلأسميهةنطاوملا،اننكستيتلاتايزكرملل
اندرأاذإو،ةيناثلاةجردلابةيلصاوتوةيجولوكيإوةيقيطويبتايوتسمذخأت
يف،انسفنأةهجاوميفاسأرانسفنأدجناننإفةنطاوملابسحيأةيمنت
درفيأهنضحيفىبرتييذلاعمقلامكحباننكستيتلاةلادعاللاةهجاوم
.يعمقعمتجميف

،هبجومبزواجتنيذلاليدبلاانلرفوينأنكمينفلاهدحواذهل
لثمتاقيطتسالاتناكاذإف.هنكاستنيذلايطمنلايعوللةلكآتملالاكشألا
يأبلقيفعقيهنإ،ةفاقثلابصعلثمينفلاف،ةليدبلاةيبرتلابصع
دراودإلوقي،ةفاقثللريوثتيأيفامئادهيلعلّوعياذلو،يفاقثباطخ
ىنعمب،ليلحتلاىلعةردقلابقلعتييفاقثلاباطخللرخآادعبكانه":ديعس
ينتاليتلابيذاكألاحيحصتةمهمبعلطضتوةزهاجلابلاوقلاىطختينأ
هذهو،لئادبنعثحبلاوةطلسلاةلءاسمبموقتنأ،ةطلسلانعردصت
نذإنكميال.]172["ةيفاقثلاةمواقملاةحلسأنماءزجاضيأّلثمتءايشألا
عافدلاوأناسنإلاقوقحوأ،ةماعلاتايرحلانععافدلابةنطاوملاقيقحت
سّدقملاو،تاهوباطلاو،تايزكرملابةنوكسمتاعمتجميفةأرملاةيرحنع
يأمادعنالظيف،ةساسحلالئاسملاهذهحرطنكميال،هيفرّكفماللاو
نونفللطانتانهو،ماعلالاجملاوةيصخشلاةيرحلاموهفملوحقفاوت
ةدعلنكمياعبط،هذه"بعرلارئاود"ريجفتوحضفيهىرخأةفيظو
ةيفرعملاوةيقيزيفاتيملاوةيدقعلازئاكرلاضيوقتيفةمهاسملاةيناسنإمولع
،ةيروكذلاةيزكرملا(تايزكرملاوتاداقتعالاوتاسرامملااهيلإدنتستيتلا
لثممولعلغتشتو،ىرخأتابالتسالضارعأاهلكيهو)...ةينيفوشلا،ةيموقلا
ىلعيجولويكرألاليلحتلاوتايردنجلاو،يسفنلاليلحتلاو،ايجولوبورثنالا"
تانايكلاهذهقارتخايفةقراخةردقنفللنكل،زئاكرلاهذهضيوقت
.تايلومشلالكلةيدئاقعلاةناطبلالّكشتيتلا،تايزكرملاو

لكاهيفعقتيتلا"يفاقثلالازتخالاةلكشم"ىلإهبنناضيأانهو
نأدصقأ،ةيلومشةمظنأمكحلضرعتتيتلاوأ،ةيلومشلاتاعمتجملا



نأهدافملتاقمهويفطقست،ةقلغنملاوةيلومشلاتاعمتجملامظعم
شيعلاعمتجمللنكمي،ةلفانةيقوفةينبو،يزاوجروبفرتيهنونفلا
،بحلانعينغيسنجلاوأجاوزلا(نأبداقتعالاهبشيداقتعاوهو،اهنودب
عمتجملايفتكينيح:ةدحاوةجيتنلاو)ةينفبيلاسأبهنعريبعتلانعوأ
نمريمدتلازئارغقلطنتامناعرسفيفاقثلا/ينفلانعينغتسيو،يويحلاب
ةيصخشلارايهنايهةجيتنلاو،جمربميفاقثريقفتيفعيمجلالخديو،اهلاقع
هيفتطقسيذلاقزأملاوهو،ةيخيراتلاةهجولانادقفو،درفللةيدعاقلا
ةلودلاقزأمدصقا،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبةلقتسملالودلامظعم
.ةيوهلليداحأرهوجلوحةنطاوملليسايسلانأشلاتبتريتلاةيموقلا

يفيقالخألااهسالفإةيموقلاةلودلااهيفتنلعأيتلاةلحرملايفف
ىوقلانعةلقتسملالودلايفجذومنلاكلذخاسنتساّمت،برغلا
تاسايسلاتناكدقف،ديعبدحىلإعنطصموهّوشمخاسنتسا،ةيرامعتسالا
انربخي."ةهّجوملاوةعرتخملاةيوهلا"تاسايسةلودلاهذهمظعملةيفاقثلا
"نوناف"هيّمسياموأ،ةيموقلاقزآمنمرخآقزأماذه":نأديعسدراودإ
نإف،هتاذدحبةياغيموقلايعولاحبصينيحو"يموقلايعولا"قزأم
ديعبدحىلإعرتخملايموقلارهوجلاوأةيسنجلاوأةيقرعلاةيصوصخلا
،يسايسبزحوأةفاقثوأةراضحجمانرباذهلكحبصينيح؛هتاذدحب
.]173["رخآءيشىلعلصحتسو،يرشبلاعمتجملاةياهناهنأفرعتتنأف

ةعرتخملاةيوهلا"ةنطاومنيبيساسألاضراعتلامسترياضيأانهو
ةنونيكللةديدجتاراسمنعامئاقثحبلايقبتةحتفنمةنطاومو"ةهّجوملاو
فلتخملارخآلاءازإةليصأةيساسحاهفصوبةنطاوملانع،نيرخآلاعم
ىلعموقتةنطاوم،يدسجلالوضفللاقيتيتسإاهفصوبةنطاوملا،بيرغلاو
انوكسم،يووهقالغنالكلةضهانمو،ةينادسجلاو،ةويندللتايلامجةيمنت
نملكنآلااهحتفييتلاةنطاوملايهو،ةيموقلاةلودللةينمألاسجاوهلاب
اوسيلرشبلانأيهةركفلا":لوقييذلاديعسدراودإو"يكسموشموعن"
نئاكلاةركف،ىرخأرومأاهربعقفدتتنأنكميتاودأنكلو،ةقلغمةيعوأ
داسجأوتاوصأةدهاشماهيلعوأهيلعحبصينأنكميرفاسمكيرشبلا
بعوتسيو،رخآاصخشحبصينأيهوأوهعيطتسيىتحنيرخآلاراكفأو
ءزجيهيتلاناردجلاوباوبألاورهاوجلاوبجحلاررحيّمثرحبلاردقب
.]174["ةلأسملايههذه،يناسنإلادوجولانمريبك

يكلمهتايدرسونيرخآلابراجتىلعحتفننفيكنذإنفلاانملعي
نمنمزملاانفاوخىلعبلغتلابكلذو،انيفيناسنإلانمديزملاانلاوفشكي



،تايوهلاتايجيتارتسالّكشتلصأوهيذلافاوخلااذه،بيرغلاوفلتخملا
.توبكنعجيسنكدارفألاداطصتيتلاةيباطخلااهخاخفأو،ةقلغملااهتاجايسو



دبالّرش":لوقتف،ةصاخةيبرعلاةفاقثلايف،جاوزلانعكنولأسي
.."هنيعبميحجلاوه"وأ"نيدلافصن"وأ"هللالوسرةنسوه"وأ"هنم
"؟جاوزلاوهام"لق..رارقيأىلإيضفتالبوردو،ةسكاعتمتاتفالاّهلك
ًثالثوىًنثم":هعمددعتنألبقو،نآرقلايفلزـناملداجتنألبق
قوقحو"ةيردنجلابطخلا"عمعفادتتنألبقو،"مكناميأتكلمامو،ًعابرو
.ةرسألانوناقو،ةيلئاعلاتانودملاعجارتنألبق،اضيأةأرملا

ةمولكمةيسجرنك،"روكذلاةيزكرم"ُّنأتف،لاجرلاىلإانيميهجتت
،ةقشللةعبرملاتارتيملاالو،يرهشلالخدلاال:يلامسأرلاملاعلادودحب
نيميلاىصقأيفو،ديشرلانوراهرصعنمعاضايكيتوريإادجمانلديعتست
بوبح،يقاولا(ةثيدحدعباملئاسوب،ةروجهمةّنُسيحينمةمث،اضيأ
ةملسمةأرماّلكةزيرغلارصهتو،)..خلاقبشلاتاودأو،ارغايفلا،لمحلاعنم
ضعببنونمؤتأ(..هتهكتيآفّسعتالإ،ليمجكيفاملكهللأاي:حيصتف
طوقسذنمهعالقرخآنععفادينماهبيجي،)؟ضعببنورفكتوباتكلا
.ةطانرغ

لاونوافيتسيركايلوجلتاسّمحتملاخارصكقعصيف،اراسيهجتت
..؟ةيمّدقتةسسؤمجاوزلاناكىتمذنمو(..!!ةيعجرللاي:ياودعسلا
حجنيـبرغلاعمتجملانأججاحينمّةمثاضيأراسيلاىصقأيفو)..ّنهبيجأ

قحينكل:لوقأف،نيميلاكلمنمو،ثالثلااهرئارضنمةجوزلاةيامحيف
اهعمقيةيسنجّةيرحوتاليلخنمهريغلقحيالاميـبرغلالجرلل
؟اهنمثوةدبزلانيبترتخاّالهف..اعمةأرملاولجرلاىلعاهمّرحيو،انعمتجم
يـبرغلالجرلاشيعيالأ؟انرصعنيميلاكلمتاسموملاوتاليلخلاتسيلأ
.)طقفةدحاوعميندملادقعلاقرافعم،قحلا(؟ةيمالسإةيجوزةيددعت



ةحفصسيلهنإ:يـبرغلايندملادقعلايفبتكيامصّحفتنلانسح
مساقتةيفيكنم،ءيشلكيفققدتوفصتوددحت،ةساّركلبةدحاو
تاظاّفحلاليدبتو،لافطألاةيبرتيففرطلكرودىلإ،ريتاوفلاوفيراصملا
وأةّينللاناكمكرتيالتالامتحالالكلّقبسمويرانيس...ثيراوملاىلإ
كاجلواحي،عمتجملّكشتيتلاتاناكمإلالكليقيطويبطسب..بحلا
:لوقيفتالامتحالاهذهيصحينأاديريد

يسنجلافالتخالادوجوبو،ةريثكءايشألعفنلجروةأرمادوجوب"
لاقيةديدعتاعيونتليختنكمي)يسنجلافالتخااللاينعتالةيلثملاو(
ىلإبرقألاوارارقتسارثكألا"ان"ـليدومهربتعناملخادىتحو"ةيرسأ"اهل
ِرسأىلإ)نآلايريكفتهجتي(و)...(.هنعةعّرفتمةديدععاونأدجوتانسفنأ
نوكتدقامنإو،ءابآلاددعباسحنود،تاهمأثالثوأنيّمأمظتدق
يفونآلاذنمادوجومحبصأاذه،بيرقندئازةثالثنمةبكرمرسأ
"ناكال"واديريدةغليفروعشاللاينعي]175["..الّقعترسألارثكأروعشال
ثيح،ةمئانلاتالامتحالاوتايناكمإلا،يرشبلالبقتسملاجمانرب
،هتيعرشضرفدقو"ملاعلا"ىلإجورخللةيخيراتحايررظتنيبوتكملا/توبكملا
.هسّركينوناقعيرشتىلعناملربلاربجأو

يفهليصفتبجياذهلك)بيرقندئازةثالثنمةبكرمُرسأ(
)ّدلجم(يدرفلّجسىلإلوحتيدقيذلاويلبقتسملايندملاجاوزلادقع
يأ."الّقعترسألارثكأروعشال"يفيزمرلاّلجسلااذهدجوي،ةيندملاةلاحلل
ىنعمبانهةظفاحملاموهفمذخآو،انعمتجمرسألثم)ةظفاحملا(رسألا
ناكهلعلو،ءاوسدحىلعةأرملاولجرللةيسجرنلاعقاوملاىلعةظفاحملا
مهفانلحيتييذلا"يئانبلاعطاقتلا"اذهيفةيسجرنلاةعقوماضيأيغبني
،اهلةبلتسموةرحاسةروصىلعةتبثملظتنأتاذلاناكمإبنوكيفيك
ةيلصألاةيشوزاملاىلعءوضلاءاقلإلواحينأىلإ"ناكالكاج"بهذيلب
ةتّبثملاايارملاّرستمهفنآلا(]176[ةآرملاةلحرملالخنم،توملاةزيرغو
.)ددجلاجاوزألافرغيفةفاثكب

هبشتةيسجرنةبعلنع"نيجوزلاريرس"ةلابقةتّبثملاايارملافشكت
ىفطصم"اهميقييتلاةيسوقطلاةيلافتحالاكلتهبشت،يـبيرجتلاحرسملا

ثيح"لامشلاىلإةرجهلامسوم"ةياوريف"حلاصبيطلا"لطب"ديعس
عمقنمنهبحسيوتايندنل/تاوارقشجردتسي/يقرشلا/يجنزلا/ليللاكاذ
تتشتيف،ايارماهناردجلكةفرغيف،ةيميهيوبلاةبغرلاتاراسمىلإةراضحلا
ةّرمو،ةيقبشلاتايعضولاو،ناولألاوجاوزألليئاهنالددعتيفيكيتورإلاحرسملا



فشكي،ةيجوزلافرغلاايارميف.لئاهقارميفبرغلابقرشلاجزتميىرخأ
دهاشملارسكنت،نينثالارمأنمةلفغيفو،يروعشاللاهلئاهنعددعتلا
)نوهكافٍلغُشيفمُه(.."مكناميأتكلمامو،ًعابروًثالثوىَنثم"ايارملاىلع
.)راكبألاضاضتفا:لاق؟هللالوسرايمهلغشامليقف(

،ددعتلايفهتبغرنعفشكيوروعشاللاحرسمتيايارملاةبعليف
ةمثنأملعاف،يسنجعضويفنينثاتيأراذإ:لوقيامودديورفناك
يفهراضحتساوهرّكذتلىعسيرخآلاهّبحامهالكل(ناّيلايخونّايعقاو:ةعبرأ
يفاهتاذىلعاهفّرعتوانألالّكشتذنمةآرملايفددعتمكنإ.)دهشملاةأمح
سيلو،ددعتمملاعفارتعايفالإانتاوذىلعفرعتنالو،نيرخآلافارتعا
دّحوتلاضرمباباصموأ،ادحاوهرخآنوكيقلطمللاقشاعافوصتمالإ

l’autisme،هرخآمدعلانوكي.



تايرظنلارثكأ،يسفنلاليلحتلاةيرظنوةيسكراملاةيرظنلانوكتاّمبر
نرقلايفةيعامتجالاتاساردلاوةفسلفلايفشاقنلاودقنلاولدجللةراثإ
عماهريثأتلوفأببسبةيسكراملالوحّفخدقشاقنلاناكاذإو،نيرشعلا
حتفتمويلادحللازتاليسفنلاليلحتلاةيرظننإف،مرصنملانرقلاةياهن
نأىلإكلذدوعيو.لدجلانمريثكلاريثتو،ةيثحبلاقافآلانمريثكلا
ٍداعبأوتارّوطت)ديورفدنومغيس(هسسؤمدعبذخأدقيسفنلاليلحتلا
تاعزـنلاتاداقتنانعامغراملعىحضأدقل،ةلئاهةيقيبطتوةيرظن
يذلادقنلادجنةّدجوةهاجوتاداقتنإلارثكأنمو.ةيناعضولاوةيوملعلا
.ةيردنجلاوةيوسنلاتاساردلانمهيتأي

يسفنلاليلحتلانيبمداصتلااذهاضيأادجّعقوتملانمنوكيامبر
:ابيرقتيرظنلالقحلاسفنناعزانتيامهنأببسبكلذو،ةيوسنلاةيرظنلاو
ةيديلقتلاىنبلاكيكفتةيوسنلاوةيسفنليلحتلاتاسرادلانمّالكلواحي
يسفنلاليلحتلانأقرافعم،ةلادعلابلطمقيقحتو،ةيناسنإلاةفاقثلل
ةيبيدوألاةفاقثلاهّطلستيذلايسنجلاعمقلازواجتيفةلادعلادجيومهفي
مهفتودجتةيوسنلاتاساردلانأاميف،ةرسأللينيدلا/يديلقتلاموهفملاو
الكنإ.اعمةفاقثلايفوسنجلايفةيروكذلاةعزـنلازواجتيفةلادعلا
يّحصريغاعضوو،ةمزأشيعتةيناسنإلاةفاقثلانأيفناقفتيناتيرظنلا
يـبوتويلا/ليدبلاعمتجملايفو،ةمزألاصيخشتيفنافلتخياهنكل،لداعريغو
،ّقيضويعمقلكشوهيلاحلاةرسألالكشنأناقفتيامهنإ.هناحرتقييذلا
نأناقفتيامهنإ."ةلادعلا"و"عمقلا"يموهفمفيرعتيفنافلتخيامهنكل
راودأللايعيبطاميسقتتسيلو،ةيفاقثةلأسميه"ةيسنجلاةايحلا"
عافدلابجييتلا"ةيسنجلاّةيرحلا"فيصوتيفنافلتخيامهنكل،ةيسنجلا
ىلعيكيسالكلا(يسفنلاليلحتلاعفادياميف.ايسايسوةيعامتجاوايقوقحاهنع
طباوضنمةررحتمةيسنجةايحيأ،ةبيدوأدعبامةيناسنجنع)لقألا



ينيدلابالتسالالاكشألكنماضيأةيلاخو،باجنإلايعاودو،ةرسألا
ةيوسنلاتاكرحلانأدجن،اعميوثنألاويروكذلادسجلليسايسلاو
سنجلروكذلاسنجلالغتساهفصوببالتسالاصّخشتةيردنجلاتايرظنلاو
نإفيلاتلابو،ةيخيراتلاروصعلالكربعوةيناسنإلاتافاقثلالكيفثانإلا
اهنإ،يوسنلاباطخلايفافلتخمافيرعتبستكت"ةلادعلا"و"ةيرحلا"يتميق
سنجىلعّطلسملايسايسلاويداصتقالاويسنجلالالغتسالاعفربرثكأقلعتت
.روكذلافرطنمثانإلا

نيبيرذجلاضراعتلاةلصفمىلعيسفنلاليلحتلاةيرظنموقت
قفدلانيب،ةيقالخألارماوألاو"ةزيرغلا"نيب،عمتجملاماظنودرفلاعزاون
،)عقاولاأدبم(ةفاقثلليلكيهلاعمقلانيبو)ةذللاأدبم(ةايحلليلصألا
اهزرفييتلاةجيتنلانوكيسيفاقثويسايسويعامتجاٍعقاولكنإفيلاتلابو
رتوتلايفهمّكحتىدمالإسيلدرفللةيسفنلاةحصلانأامك،عاّرصلااذه
نّيعمميظنتباساسأطورشمعمتجملادوجونإ.بطاقتلااذههزرفييذلا
نيبتاقالعلاميرحتبجومبةرسألاجتنأيذلاميظنتلايأ،ةيسنجلاةزيرغلل
ردحنتيذلالوألاوباطلاوهمألاعمةقالعلاميرحترابتعانكمي.مراحملا
يطعياموهو،عمتجملاهنعأشنيوايجيردتةبارقلاتاقالعلكهنم
."بيدوأةدقع"ـلةيرظنلاةيمهألا

ةلحرميفف،درفلليفارغويبلاروطتلابلقيفبيدوأةدقععقت
يتلاوهّمأيفةيقبشلاهتبغرنألفطلاكردي)تاونس5(ةنيعمةيرمع
ةضوفرموةمّرحمةبغريه،ةعاضرلاءانثأاهيدثبةيوذللاهتقالعنماهثرو
حبصييذلاتبكلاوهو،اهتبكهيلعنّيعتييلاتلابوبألا/عمتجملافرطنم
ّلثمتلاساسأو،ةيسنجلاتابغرلالكتبكلةدعاقرمعلانميلياميف
؟ةاتفلانعاذام،ركّذلالفطلانعاذه.ةيقالخألاعمتجملارماوأ

ةقباسلاةلحرملايف،ةريغصلاةاتفلاولفطلانمالكنأديورفىري
ينعيامم،ةهباشتموةضماغةيسنجتاوزـنناكلتمي،ةيبيدوألاةلحرملانع
فشكدقل":ايفاقثازييمتنوكيسةيسنجلاةيوهلايفقحاللازييمتلانأ
امك،ةيسنجةيجاودزاوأ،ةجودزمةيناسنجنعّرشؤمددصلااذهيفملعلا
لكشبنكلوامهالكةرمّلكيفنكلوةأرماوأالجرسيلدرفلانأول
]177[".رخآلانمرثكأامهدحأوحنليمي

،ةثونألاوةروكذلليفاقثلاأشنملاةحورطأءدبلاذنمديورفىّنبتي
تاساردلاعميسفنلاليلحتلااهيفكرتشييتلاةيساسالاةحورطألايهو
ةثونألاوةروكذلالعجيامنإ")ةثونألا(ةرضاحميفديورفلوقي،ةيوسنلا



بعصيهنأديب]178[."اهتيؤرحيرشتللنكميالةلوهجمةفصوهنيتنكمم
ددحتييتلاةيرمعلاةلحرملايف)يجولويبلا(و)يفاقثلا(نيبمساحلازييمتلا
الكنأودبي":ةيبيدوألالبقامةلحرملا،درفلليفارغويبلاجمانربلالكاهيف
.]179["وديبيللارّوطتلةقباسلالحارملاىلعةقيرطلاسفنبناّرميناسنجلا

ةيبيدوأةدقعيهو"ارتكلإةدقع"حارتقالانهديورفّرطضي
ىلإاهدلاويفايروعشالبغرتاضيأةاتفلانأاهاّدؤم،ىثنألاوحنةسوكعم
اهتابغرديعصتوتبكلاّملعتلّرطضتفاهتبغرلمألا/عمتجملاضفربهجاوتنأ
اهءاضعأببعللانعتنبلاعمقبمألاموقتامةداع"،ىرخأعيضاوموحن
لماعلاانهدجناننإ،هيركوٍساقلكشبو،ةيسنجلاةذللاردصم،ةيلسانتلا
]180[".بألاوحنمألانماهتبغربتنبلالوحتليفاكلا

هّجوتلاردصمبقلعتتةلكشميسفنلاليلحتلاهجاوياضيأانهو
اهتّقلتدقةيبيدوألالبقامةعاضرلاةّذلنأامب،بألاوحنتنبلليسنجلا
ةيرظنلااههجوتيتلادقنلاماهسىلوأهذه.بألانمسيلومألانم
لخادةيروكذةفاقثسيركتبديورفمّهتتويسفنلاليلحتلاىلاةيوسنلا
ردحنتيسفنلاليلحتلايفدرفللةيسفنلاةايحلالمجمنأثيح،هتيرظن
هذهلعضومدّرجميوثنألادسجلاىقبيامنيب،ةيروكذلاةيسنجلاةبغرلانم
.ةبغّرلا

ىثنألاوركذللةيحيرشتلاةعقاولالالخنمهتيرظنديرفعّسوي
ةرشابمسكعنيةيبيدوألاةلحرملايفلفطلاهسرامييذلاتبكلانألوقيف
«"ءاصخلاقلق"هّمسي،اهنادقفىلعقلقىلإلوحتيوةيسنجلاهءاضعأىلع
،بيدوأةدقعنعلفطلاّىلختي،بيضقلانادقفرطخبعابطنالاتحتهنإ"
ثيروكمراصىلعأانأبهلادبتسامتيو،يعيبطلكشبايرذجهريمدتّمتي
لّوحتيوهعمربكيفهتايحلاوطهمزاليىقبييذلاقلقلاوهو،]181[".هل
ردحنيامنيب،ةيبيضقةيزكرميأ"بيضقلا"لوحمامتهاللزكرمتوسوهىلإ
امبردقتعتو،ابيضقكلمتالاهنأةلحرملاهذهيفاهفاشتكايفىثنألاقلق
يتلا"ءاصخلاةدقع"ىلإلوحتياموهو،اهيبأيفتبغراهنألهتدقفاهنأ
هّفلخيذلاغارفلالوحسوهىلإاهرودبلوحتتسواهتايحلاوطاهمزالتس
leClitoris.رظبلل"]182[ةقلقملاةبارغلا"ـبىّمسياموأ"بيضقلابايغ"

اليلحتةيسفنلاةايحلارّوطتلليلحتلااذهةيوسنلاتاساردلاربتعت
ةيقيزفاتيمةيرظنهفصوب،يسفنلاليلحتلادضةّجحو،زايتمابّايروكذ
كالتمالوح،درفلليسفنلاروطتلالكرصحتو،اّهلكرودتاهنأل،ةيروكذ
يفندقنوكيدرفللرّوصتلااذهبيسفنلاليلحتلانإ.هنادقفوأبيضقلا



ركذ"يهوأ"بيضقلاعوزـنمركذ"اهفصوبالإىثنألللقتسمدوجولك
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